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Kedves Lakók,
Kedves Hozzátartozók!
Mint bizonyára már valamennyien értesültek róla a covid vírus lassan visszahúzódni látszik, bár az új
változat még terjed, de az okozott betegségek enyhébb lefolyásúak, vagyis a járványveszély csökken.
Ennek következtében az állami intézkedések, korlátozások is jelentős mértékben enyhültek.
Fentiekre tekintettel március 11-től az Olajág Otthonok intézményeiben is mérsékeljük az
óvintézkedéseket. Bízunk abban - és mindent elkövetünk ennek érdekében -, hogy a korlátozások
jelentős mértékű oldása nem vezet majd a covid ismételt terjedéséhez otthonainkban.
A változások a következők.
Az intézmény lakói a jövőben nem kötelesek maszkot viselni. Ennek ellenére javasoljuk, hogy aki
teheti, biztonsága érdekében közösségi terekben továbbra is viselje azt. Különösen fontos lehet ez a
testközeli szolgáltatások (fodrász, pedikűrös, gyógytornász stb.) igénybevételekor.
A látogatók, a dolgozók és az intézményben tartózkodó kívülről bármely célból érkező személyek
továbbra is kötelesek az otthon területén maszkot viselni.
A jövőben az oltatlan látogatók is beléphetnek az intézménybe, de ők kötelesek a portán a covid
nyilatkozatot kitölteni és hőmérőzni. Tehát a tünetmentes oltatlan látogatók sem kötelesek a jövőben
a látogató szobába menni.
Ugyancsak megszűnik a gyermekek korlátozása, a tünetmentes gyerekek megkötés nélkül
látogathatják lakóinkat.
A látogatási és kijárási tilalom a FÁG, illetve Demencia részlegeken is megszűnik.

Lakóink számára a legtöbb karanténos kötelezettség is megszűnik. A jövőben ötnapos
szobakaranténra csak a kórházból érkezők, illetve azok az oltatlan lakók kötelesek, akik bármely
okból legalább egy éjszakára elhagyják az intézményt. Természetesen covid tünetek esetén az orvos,
illetve a vezető ápoló elrendelheti a lakó ötnapos szobakaranténját.
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A fentiekben jelzett ötnapos karanténból a lakók negatív pcr teszttel szabadulhatnak. Amennyiben az
ötödik nap végén a pcr teszt pozitív lesz, a karantén további tíz napra meghosszabbítható, melyből a
tizedik nap végén legalább ötnapos tünetmentesség esetén negatív gyorsteszttel lehet szabadulni.
Ismét lehetőség lesz vendégéjszakák igénybevételére, de csak igazoltan legalább háromszor oltott
személyek részére.
Március 16-tól újra szervezünk nagyrendezvényeket és megindulhatnak a kirándulások is. A
programbuszban azonban a szoros összezártágra tekintettel lakóink kötelesek lesznek maszkot viselni.

Kedves Lakók!
Örömteli hír, hogy a fentiek alapján gyakorlatilag minden jelentősebb korlátozást feloldhattunk, de
mégis arra kérjük Önöket, hogy a továbbiakban is legyenek nagyon óvatosak. A jövőben is sokat
segíthet az önkéntes maszkviselés, a távolságtartás és a nagyobb társaságok kerülése. Fontos a
gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés és szellőztetés is. Kérjük, hogy őrizzék meg az elmúlt két
esztendőben megszokott fokozott higiéniás gondoskodást maguk és lakótársaik biztonsága érdekében.
Bízunk abban, hogy végre magunk mögött tudhatjuk ezt a különleges járványt és ennek reményében
kívánunk mindenkinek a közelgő tavaszra javuló közérzetet, a tavaszi ünnepekre - húsvétra és pészahra
- pedig sok örömet is vidámságot.
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