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Tisztelt Betegiink, Hozzdtartoz6k 6s Ldtogatokl

Az Emberi Er6forrdsok Miniszere Lt/2021. (V.19.) 6s a t5/2O2L. (Vlll.25.) szdmi egyedi utasit6sainak

figyelem bev6tel6vel az Orszdgos Onkol6giai lnt6zetben a ldtogatdsi rend a kovetkez6k6ppen m6dosul.

K6rn6nk, a betegek 6s az On6k 6rdek6ben is a fentiek szives tudom6sul v6tel6t.

Budapest, 2021. augusztus 26

Meg6rt6stiket megkOszdnve:

pdsl\r
f N\ZZ -b

I,N,Kd

yYk,
\\K O tO

G/

c

r] -:
O!.

,(6

4..

Prof
fSigazgat6 f6orvos

tr& 7z

Tisztelettel:

egyetemi tan6r ' 9^<-(

OJ

Y

1. A liitogat6s felt6tele, hogy a l6togat6 6rv6nyes v6detts6gi igazolvdnnyal vagy ennek hi;iny6ban a

l6togatiist megel6z6 48 6r;ln bel0l tdrt6nt mintav6telez6s utdn v6gzett negativ eredm6nyf PCR

teszttel rendelkezzen (18 6v alatti liitogat6k eset6n is), amely dokumentumokat be16pdskor a

portaszolgiilatnel fel kell mutatnia.
2. Az lnt6zetbe tOrt6nt bel6p6skor testh6m6rs6klet m6rdsnek kell tOrt6nnie. A bel6p6shez a testh6

nem lehet magasabb 37,5 fokn6l.

3. Az lnt6zetbe t0rt6n6 bel6p6s egy kapun, a K6kgoly6 utcai bejiiratniil lehets6ges.

4. A liltogatiis ideje: naponta 8:00-20:00 6ra kozott, a d6lutiin pihen6s 14:00-16:00 kcizdtti id6

kiv6tel6vel lehets6ges.

5. Egy beteghez naponta egy lStogat6 mehet be - 6piileten, k6rtermen beliili ta16lkoziis eset6n -

maximum 60 perces id6tartamra. Amennyiben a liitogat6 18 6v alatti, mind a 18 6v alatti liitogat6,

mind az 6t kis6r6 feln6tt, de legfeljebb 3 f6 (szi..il6k) bemehetnek az 6pUletbe.

6. A tafiilkoz6kat azonban, amennyiben a beteg dllapota €s az id6j6rds viszonyok megengedik, az

lnt6zet terUlet6n, lehet6s6g szerint szabadt6ren kell lebonyolitani. (Az 1 liitogat6, illetve kiskorf
eset6n a kis6r6k miatt maximum 3 f6 ldtogat6 ebben az esetben is 6rv6nyes a 60 perces iddkorldttal

egyi..itt). A taliilkoz6k alkalmSval v6gig kdtelez5 a v6dSeszkaiz, hdromr6tegfi seb6szi, vaBy FFP?-FFP3,

vagy ezzel azonos besoroldsl maszk visel6se, mind a ldtogat6, mind a beteg szdmira. A liitogat6k

eset6ben a kezek fert6tlenit6se sz0ks6ges a taliilkoziist mege16z6en.

7. A betegek szSm.ira csak felt6tleniil sziiks6ges csomagok (nem romland6 6lelmiszerek, tisztdlkoddsi

szerek, feh6rnem(, stb...) behozatala lehets6ges.

8. A j:ir6beteg elliitiisban r6sztvev6 betegek r6sz6re - amennyiben dltalilnos iillapotuk szUks6gess6

teszi - a kezel6orvos enged6ly6vel tovilbbra is 1kis6r6 (kiskort eset6n a sziil6k miatt k6t kis616)

enged6lyezett. A kis6rSk r6sz6re hSromr6teg( seb6szi, vagy FFP2-FFP3, vagy ezzel azonos

besoroldsrl maszk visel6se term6szetesen kaitelez6.


