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INTÉZMÉNY-ELHAGYÁSI (KIJÁRÁSI) REND 
 

a kijárási tilalom feloldásához 
 

Hatályos: 2021. 04. 29-től 

 

Az Országos Tisztifőorvos 25710-1/2021/EÜIG számú határozata a Magyarország területén működő 

összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában 2020. december 18-án 42935-

3/2020/EÜIG. iktatószámon kiadott, szociális korlátozó intézkedéseket elrendelő Országos 

Tisztifőorvosi határozatban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról.  

 

Az Országos Tisztifőorvos 25710-1/2021/EÜIG számú határozatával összhangban intézményünk, a 

Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény ezen intézményvezetői utasításban rögzíti az 

intézmény-elhagyásra vonatkozó szabályokat. 

 

KIJÁRÁS – INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS 

INTÉZMÉNYÜNKBEN A KIJÁRÁSI TILALOM FELOLDÁSRA KERÜLT! 

 

Védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátott ELHAGYHATJA AZ INTÉZMÉNYT a vezető ápoló 

és az intézményi orvos javaslata alapján. 
 

Aki nem felel meg a fenti kritériumoknak, annak is biztosítjuk az intézmény elhagyást, de csak 

maximum 72 órára, ha a távollét ezt meghaladja, akkor egy darab negatív PCR teszt kell a 

visszatéréshez. 
 

A fentieken túl az intézményünk ellátásában lévőkre vonatkozó eljárásrend: 

1, Az intézményünkben a távollét előzetes bejelentés alapján történhet. A hozzátartozói bejelentés az 

alábbi elérhetőségek egyikén tehető meg, hétköznapokon 9.00 – 15.00 között: 

 

• Idősek Otthona:   Baja, Móra F. u. 1-3.   06-30/730-2933 

• Pszichiátriai Betegek Otthona: Baja, Pokorny J. u. 1-3. 06-30/730-2932 

 

Az intézmény elhagyása dokumentálásra kerül a korábbi rend szerint.   

Az intézményből történő kilépés során a megfelelő egészségvédelemi intézkedések megtétele a 

mindenkori szabályozásoknak megfelelően minden esetben szükséges (kézfertőtlenítés, megfelelő 

személyközi távolságtartás, maszk viselés). 
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LÁTOGATÁS 

 

 

A látogatás védettségi igazolvánnyal rendelkező személy és az általa felügyelt 18 év alatti 

védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy számára biztosítható. A védettségi igazolványt a 

látogató köteles bemutatni a látogatáshoz való jogosultság igazolása céljából. 

Egy időben egyszerre a lakó két személyt fogadhat 

A HÉT MINDEN NAPJÁN 15.00 – 17.00 KÖZÖTT. 

 

 

A MÓDOSÍTÁSOK ÉLETBE LÉPÉSÉNEK IDEJE: 2021. ÁPRILIS 29. 

 

 

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy a járványügyi szabályok enyhítése fokozott egyéni 

felelősség vállalást kíván. Kérjük önöket, hogy minden esetben csak egészségesen érkezzenek 

intézményünkbe, mindemellett pedig a higiénés előírásokat maximális odafigyeléssel tartsák be. 

 

 

Baja, 2021. április 29 

. 

 

 

 

 Bánné Kiss Erzsébet  

 intézményvezető 
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