
 

 

Kedves Lakónk! 

 

Legutóbbi levelemben már jeleztem Önöknek, hogy sajnos jelentősen megemelkedett Magyarországon          

is a fertőzéssel érintettek száma és így nőtt a vírusveszély kockázata. E helyzethez igazodva Dr. Müller                

Cecília országos tisztifőorvos és Dr. Kásler Miklós miniszter 2020. szeptember 7-én Határozatot adott ki              

az ország valamennyi idősotthonára vonatkozóan, melyben a határozat visszavonásáig terjedő          

időtartamra látogatási- és intézmény elhagyási tilalmat rendelt el. 

A Határozat értelmében a súlyosan beteg lakókon kívül más lakó nem látogatható és néhány kivételtől               

eltekintve az itt lakók az intézményt sem hagyhatják el. Kivételt képez a munkavégzésre, avagy a               

szükséges egészségügyi vizsgálatokra történő távozás, illetve egyedi különösen méltánylást érdemlő          

esetben az intézményvezető is engedélyezheti a távozást. A Határozat az újonnan beköltöző lakó             

esetében két darab negatív pcr teszt igazolását írja elő. 

Fentiek természetesen az Olajág Otthonok valamennyi intézményére is kötelezőek, így az elmúlt héten             

írt levelemben foglalt szabályokat sajnos felülírta a járványhelyzet.  

Jelezni szeretném Önöknek, hogy továbbra is érvényes az a korábban bevezetett szabály, hogy ha bárki,               

bármely okból (a fenti keretek között) elhagyja az intézményt, akkor hazatérése után öt napig              

apartmanjában kell tartózkodjon, azaz házi-karanténban marad. Amennyiben egy lakónk 48 órát           

meghaladó kórházi tartózkodásból tér vissza, és a kórházban nem végezték el a pcr tesztet, akkor a                

házi-karantén időtartama két hét lesz. 

Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy intézményeinkben további szigorítást jelenleg nem          

tervezünk. Így továbbra is rendelkezésre állnak a megfelelő óvintézkedések betartásával a kiegészítő            

egészségügyi szolgáltatásaink, a fodrász, a pedikűrös, a fizikoterápia és a gyógytorna. Szigorú ellenőrzés             

mellett az élelmiszer- és higiéniai cikkek árusai is bejöhetnek.  

Továbbra is lehetséges áruk házhozszállítását rendelni, és bizonyos korlátozásokkal fogadhatják          

hozzátartozóik csomagjait is. Ez azt jelenti, hogy lakóink csak hetente egyszer, maximum öt kilogrammos              

csomagot fogadhatnak, és ezeket a csomagokat munkatársaim veszik át. Fontos, hogy arra és kérjék              

meg rokonaikat, hogy az élelmiszert csak fertőtlenítésre alkalmas dobozokba csomagolják, mert           

fertőtleníteni fogjuk azokat. 
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Ismételten szeretném elmondani Önöknek, meggyőződésem, hogy a mögöttünk hagyott hónapok nem           

voltak hiábavalóak. Bár úgy tűnik, jelenleg a vírus nagyon hevesen támad, de munkatársaim és lakóink is                

sokkal felkészültebbek már a helyzetre. Így az elkövetkező korlátozások reményeink szerint kisebb            

feszültséget és bizonytalanságot okoznak majd, mint korábban. 

Szeretném jelezni Önöknek azt is, hogy munkatársainkat folyamatosan ellenőrizzük, a legkisebb jel vagy             

gyanú esetén teszteljük, vagy távol tartjuk az otthonoktól. Az itt lakókat is minden gyanú estén azonnal                

tesztelni fogjuk, és szükség esetén biztonságosan elkülönítjük. 

Remélem, hogy az épületekben, illetve a kertekben lehetséges szabad mozgás, a fentiekben jelzett             

kiegészítő szolgáltatások változatlan fenntartása és a lehetséges programok (szabadtéri tornák,          

biztonságos kis csoportos foglalkozások stb.) szervezése megnyugtatóvá és egyúttal biztonságossá teszi           

majd az elkövetkező időszakot.  

 

                 Ennek reményében kívánok mindenkinek sok türelmet és jó egészséget. 
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