
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti

Idősek Otthona

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

Ikt.sz.: IV/92-14/2022

TÁJÉKOZTATÓ 

AZ INTÉZMÉNYBEN LÉVŐ LÁTOGATÁS RENDJÉRŐL, 
AZ INTÉZMÉNY ELHAGYÁSÁNAK RENDJÉRŐL,

ÚJ ELLÁTOTTAK FELVÉTELÉRŐL

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó az FPH144/381-15/2022 számú
utasítás alapján az intézményben történő látogatás, az intézmény elhagyása, új ellátottak felvétele

2022.03.09-től az alábbi szabályok betartásával történik:

1. Az intézményben a látogatás ideje alatt az orr-száj maszk viselése kötelező mind az ellátottak, mind a
látogatók számára.

2. Kórházból tartós – nem ambuláns – kezelésről visszatérő ellátottak 5 napos izolációja szükséges, mely
során az  izoláció kezdő időpontjában,  illetve  az 5.  napon szűrést  kell  végezni. Az izolációban lévő
ellátottak látogatása nem engedélyezett.

3. Új beköltözők esetében is az 5 napos izoláció szükséges a 2. pontban foglaltak szerint.
4. Lakószobában  történő  látogatás:  azoknál  az  ellátottaknál  lehetséges,  akik  nem  képesek

helyváltoztatásra. 
A látogatóknak ilyen esetben – az ütemezett látogatás biztosítása érdekében - bejelentkezés alapján
kell időpontot kérnie az alábbi elérhetőségeken:

Időpont  egyeztetés:  Szociális/Terápiás  munkatársaknál,  munkanapokon,  hétfőtől  csütörtökig  9.00-
15.00 között, pénteken 9.00-12.00 között:
Székhelyintézmény (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) – tel.: 06 30 985 6064
Rupphegyi úti telephely (1112 Budapest, Rupphegyi út 7.) – tel.: 06 30 297 7082
Bánk bán utcai telephely (1115 Budapest, Bánk bán utca 12-20.) – tel.: 06 1 2064 062 vagy 063.

Fekvő ellátottak látogatása esetén az alábbi szabályok betartása kötelező:
- Egy ellátotthoz egyidejűleg maximum 2 fő látogató érkezhet. 
- A látogatás maximális időtartama: 1 fő látogató esetében 60 perc, 

2 fő látogató esetében 30 perc. 

5. Fennjáró ellátottak esetén a látogatásra szabadtéren van lehetőség.
Rossz  idő  esetén  az  intézményvezető  által  kijelölt  helyen  történik  a  látogatás,  erről  belépéskor  a
portaszolgálat tájékoztatást nyújt.

6. A látogatás minden nap 9.00-18.00 óra között lehetséges.
7. A látogatás megkezdése előtt a portaszolgálatnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
8. A  Skype-on  történő  kapcsolattartás  az  intézményben  továbbra  is  biztosított,  melyhez  előzetes

bejelentkezés szükséges (a fenti elérhetőségeken).
9. Indokolt esetben (járvány kitörése esetén) intézményvezetői hatáskörben látogatási tilalom rendelhető

el.

Budapest, 2022.03.10.
P.H.

Havas Pálma
   intézményvezető

Készítette: MIR                                                                                                                                                               oldalszám: 1/1

Elérhetőség: minosegiranyitas@kamerdo.hu                            Dátum: 2022.03.10.


