
Teendők új koronavírus fertőzés (COVID-19) gyanújának felmerülésekor 

Fekvőbeteg-ellátó intézmények számára 

2020. február 25. 

Ha az Országos Tisztifőorvos által elrendelt, 2020. február 25-én aktualizált eljárásrendben 

meghatározott esetdefiníció (7.1.1. pont) alapján a beteg új koronavírus szempontjából 

gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül, akkor a teendők az alábbiak.* 

Megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának (munkaidőn kívül a 

kormányhivatal ügyeletének) azonnal jelenteni kell telefonon! 

Teendők a beteggel: 

1. A betegre sebészi maszkot kell adni. 

2. A beteggel érintkező egészségügyi dolgozók a szokásos egyéni védőeszközök (pl. 

köpeny, kesztyű) mellett FFP2 vagy FFP3 respirátort (légzésvédőt) viseljenek**. 

3. A beteget haladéktalanul el kell különíteni infektológiai osztályon külön (lehetőleg 

előtérrel rendelkező, jól szellőző egyágyas) kórteremben. 

4. A betegtől mintát kell venni új koronavírus kimutatása irányában: aeroszol képződéssel 

járó mintavételi beavatkozásokhoz FFP3 respirátor, védőszemüveg/arcvédő, kesztyű, 

védőruha/köpeny szükséges**. 

5. A mintát a Nemzeti Népegészségügyi Központba (1097 Bp. Albert Flórián u. 2-6.) kell 

szállítani, a szállításról az egészségügyi intézmény gondoskodik.  

6. Beteget ellátó egészségügyi dolgozókat regisztrálni kell: ha a beteggel történt kontaktustól 

számított 14 napon belül légúti tünetek lépnek fel az egészségügyi dolgozónál, azt azonnal 

jelentenie kell. 

7. A kórteremben folyamatos környezet fertőtlenítés szükséges virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel.  

8. Beteg indokolatlanul nem hagyhatja el a kórtermet. 

9. A látogatók számát minimalizálni kell, előzetes regisztráció után, védőeszközben léphetnek 

be a kórterembe. A látogatóknak a védőeszközöket az egészségügyi intézmény biztosítja, 

annak használatát meg kell tanítani. 

Amennyiben az elkülönített beteg mintája új koronavírusra pozitív lesz, és amennyiben 

a beteg szállítható állapotban van, mentővel a Dél-Pesti Centrumkórház Országos 

Hematológiai és Infektológiai Intézetbe kell szállítani. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Esetdefiníció alapján gyanús/kivizsgálás alatt álló eset: 

Akut légúti fertőzésben szenvedő beteg [pl. láz (≥38°C) és/vagy köhögés és/vagy légszomj] 

hirtelen kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától ÉS 

aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban: 

- szoros kapcsolatban volt valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött 

személlyel VAGY 

- olyan az új koronavírussal érintett területen járt, ahol a folyamatos közösségi terjedés 

feltételezhető. Az érintett területek listája 2020.02.25-én: Kína, Szingapúr, Hongkong, 

Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszországban az alábbi tartományok: Lombardia, Emilia-

Romagna, Piedmont, Veneto. A folyamatosan aktualizált lista a www.nnk.gov.hu 

honlapon elérhető. 

* A rövid tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a teljes eljárásrend megismerését. Az eljárásrendben 

foglaltak ismerete és betartása kötelező. 

** A rövid tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a részletes infekciókontroll óvó-védő rendszabályok 

ismeretét, az infekciókontroll óvó-védő rendszabályok folyamatos betartása az egészségügyi ellátás során 

kötelező. 

http://www.nnk.gov.hu/

