Látogatási rend
mely érvényes 2020. július 8. naptól
Zanati út 1. szám alatti illetve Kolozsvár utca 27. szám alatti telephelyeken

Prof. Dr.Kásler Miklós, Emberi Erőforrások Minisztere által 2020.07. 05.-án kiadott
 „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentése a
szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család-és gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó intézményekben”
valamint
 „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a
szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére”
útmutatók alapján a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Hajléktalan Embereket Ellátó Intézményének
 9700 Szombathely, Zanati út 1. szám alatti, illetve
 9700 Szombathely, Kolozsvár utca 27. szám alatti
telephelyein 2020.július 8. naptól a következő látogatási rend lép életbe:

A látogatással kapcsolatosan az alábbiak betartása kötelező:
 A kapuzárást követően csak halaszthatatlan esetben fogadhatnak ellátottjaink
látogatókat
 Nyilatkozat kitöltése a COVID-19 által fertőzött személyekkel való kapcsolatról
minden látogató számára kötelező
 15 percen túli látogatás esetén a látogató csak a látogatott ügyféllel kerülhet
kapcsolatba (2 m belüli távolságra)
 Fertőző betegség jeleit mutató személynek tilos a belépés telephelyek területére.
 A látogatók illetve ellátottak részére kézmosási lehetőség illetve kézfertőtlenítő szer
használata folyamatosan biztosított, mindezek használata az intézménybe lépéskor
az ellátottak és munkavállalók részéről is elvárt és kötelező

 A látogatások az időjárás függvényében lehetőség szerint a telephelyek udvari részén,
a szabad levegőn valósuljanak meg
 Abban az esetben, ha a szabadtéri látogatás nem megoldható, épületen belül olyan
helyiségben történjen a látogató fogadása, ahol betartható a 2 méteres távolság
megléte
 Egy időben maximum 2 fő látogató tartózkodhat az erre kijelölt helyiségben
 Amennyiben mozgásában korlátozott személy látogatása történik, maszkban,
megfelelő fertőtlenítést követően, max. 1 fő látogató tartózkodhat az arra kijelölt
helységben.
 Este 20 óra után látogatók a szolgálatban lévő kolléga engedélyével tartózkodhatnak
a telephelyek területén
 Az intézmény orvosának javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható,
illetve szüneteltethető.
 A látogatók előre meghirdetett alkalmakkor is kapcsolatot tarthatnak az
ellátottakkal
 A lakószobákban történő látogatáshoz a lakótárs, ill. az intézmény vezető
beleegyezése szükséges
 Éjszaka a telephelyek területén idegen személy nem tartózkodhat, a szolgálatot
teljesítő kolléga amennyiben ilyent tapasztal, az idegen személyt távozásra szólítja fel
Az intézmény vezetője illetve a szolgálatban lévő kolléga a telephelyek rendjét
szándékosan megsértő személlyel szemben a következő intézkedést teheti:
 a rendet megsértőt távozásra szólítja fel,
 meghatározott időre eltilthatja a telephelyekre való belépéstől
A látogatási rendet az a személy sérti meg, aki viselkedésével (hangoskodás, szidalmazás, stb)
zavarja az ellátottak nyugalmát illetve megsérti az intézmény házirendjét.

Szombathely, 2020. július 8.
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Bencsics András
Intézményvezető

