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Látogatási-, intézmény elhagyási tilalom, felvételi zárlat
Az Országos Tisztifőorvos a veszélyhelyzet kihirdetésével összhangban elrendelte a
 látogatási tilalmat:
• összes szakosított szociális ellátást nyújtó intézményben
• családok és gyermekek átmeneti otthonában
• a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben
• javítóintézetekben
Kivétel: végstádiumban lévő betegtől elbúcsúzás
 Intézmény-elhagyási tilalmat:
• a fenti 4 esetben
Kivétel:
• hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyei
• a hajléktalan személyek átmeneti szállásához és a nappali melegedőhöz kapcsolódó külső férőhelyek
• családok átmeneti otthonának külső férőhelyei és félutas házak
• indokolt esetben, különösen méltányolható helyzetben, az intézményvezető engedélyével (pl.
munkavégzés céljából)
 azonnali felvételi zárlatot:
• összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményében
Kivétel
• éjjeli menedékhelyek,
• kórházból való felvétel és különleges méltánylást érdemlő ok

Útmutatók
Az Emberi Erőforrások Minisztere a szociális- és gyermekvédelmi alapellátások, és szakellátások
vonatkozásában útmutatókat adott ki:
 Cél: segíteni a szolgáltatásokban dolgozók veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását
• munkatársak védelmében megfogalmazott higiéniai etikettek betartását szorgalmazó előírások,
• védőeszközök, felszerelések alkalmazását segítő ajánlások,
• a munkavállalók és az ellátottak folyamatos egészségügyi monitorozása,
• infokommunikációs eszközökön keresztül történő gondozás,
• az ellátottak szükség szerinti izolálására vonatkozó szabályok megfogalmazása stb.
 Hatály: 2020. március 11. napjától (a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától)

1. Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális
alapszolgáltatásokban (2020. március 18.)
2. Útmutató az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához (2020. március 19.)
3. Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a család- és
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére (2020. március 20.)
4. Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére szociális szakosított
ellátást nyújtó, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények
és javítóintézetek részére (2020. március 22.)

5. Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított
ellátást nyújtó, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére (2020. május 22.)

A módosított útmutató a központi intézkedésekkel összhangban a szociális és gyermekjóléti ellátások
területén enyhíti a korlátozásokat:
• a kijárási és látogatási tilalom feloldásra kerül a családok és gyermekek átmeneti otthonában, valamint a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben
• a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szakosított intézményekben
szabadidős tevékenység céljából az intézmény elhagyható
• új felvétel két, 48 óra különbséggel vett PCR vizsgálat negatív eredményével, intézményvezető külön
engedélyével
• A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények működésére vonatkozó korlátozások is
feloldásra kerültek

Kormányrendeletek
 A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési
rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
Több pénzbeli szociális ellátás és szolgáltatás tekintetében tartalmaz átmeneti, az alapszolgáltatások megerősítését, illetve
az érintettek helyzetét javító intézkedéseket:
• az alapszolgáltatások igénybevétele esetében az adminisztráció egyszerűsödött
- az ellátotti jogosultság vizsgálatot nem kell elvégezni
- a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírástól el kell tekinteni
- korábbi szakvélemények, javaslatok érvényessége meghosszabbodik
• a befogadott ellátotti létszám, férőhelyszám és feladatmutató túlléphető (ellátási szerződés esetén)

• a fenntartók a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra jogosultak azon
személyek után, akiket a Korm.rend szerint látnak el
• a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében
a munkavégzés alól mentesülő foglalkoztatottak átirányíthatók stb.
A gyámhatóság számára meghatároz eltérő eljárási szabályokat, melyek szerint
- átmenetileg nem kerül sor tárgyalás megtartására és a gyámhatósági eljárás során az étintett szülők
nem személyesen, hanem írásban nyilatkoznak, illetve kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító
elektronikus úton.
- A veszélyhelyzet alatt a gyermekek és a gondnokság alatt álló személyek érdekében az azonnali és
soronkívüliséget igénylő döntések meghozatalát, az örökbefogadási ügyek intézését folyamatosan
biztosítani kell.
- Eltekinthet környezettanulmány beszerzésétől vagy elvégzésétől.

Gyermekétkeztetés biztosítása
 A tantermen kívüli, digitális munkarend 2020. március 16-i megkezdésével egyidejűleg értesítettük az
intézményi gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett szerveket – a települési önkormányzatokat, a
bölcsődék, köznevelési és szakképző intézmények fenntartóit-, hogy miután tanítási szünet nem került
elrendelésre – továbbra is a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti intézményi gyermekétkeztetést szükséges biztosítani a
jogszabályban
meghatározottak szerint, így
a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezés, a déli meleg
főétkezés,
valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés,
az óvodában, köznevelési és szakképző intézményekben a gyermekek és a tanulók
számára
a
déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában .
 Az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes vagy kedvezményes igénybevételére való jogosultság érvényesül.
 Rugalmas megoldásokkal szükséges biztosítani a természetbeni ellátást annak érdekében, hogy az ingyenes
és kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult rászoruló gyermekek, valamint mindazok, akiknek étkeztetését térítési
díj ellenében igénylik, hozzájussanak az ellátáshoz.
 Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az iskolákban 2020. június 26áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe
nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint
kell biztosítani június 16-ától kezdődően.
 Az óvodák és bölcsődék újranyitásától intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani.

 Az egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet
szabályokról szóló 100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

idején

alkalmazandó

•

A bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén beteg részére történő kiszolgáltatásával
összefüggésben az azonos ellátást fekvőbeteg-ellátás keretében nyújtó egészségügyi intézménnyel egy
tekintet alá tartozik.

•

A bentlakásos szociális intézményben gondozott beteg részére vényen rendelt és kiszolgáltatott
egészségügyi oxigén a vény beteg által történő aláírásának hiányában is kiszolgáltatható, és a
társadalombiztosítási támogatás körében elszámolható.

 158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet
védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendeletet módosításáról
• A legalább 200 férőhellyel működtetett, idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyes
fenntartójának fokozott figyelemmel kell gondoskodnia az egészségügyi készlet megóvásáról.
• Az egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának
ellenőrzésére ezekben a szociális intézményekben a kórházparancsnok intézményparancsnoki
feladatokat lát el.

Védőfelszerelések kiosztása
 Az Operatív Törzs döntése értelmében a szociális intézmények a központi keretből – heti
rendszerességgel – részesülnek a járványügyi védekezést szolgáló védőeszköz készletből.
 A védőeszközök elosztásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei
kirendeltségei gondoskodnak.
 Első körben valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású) idősek ellátását
biztosító, bentlakásos szociális intézményben kezdődött meg az osztás.
 Emellett már minden szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény is folyamatosan részesül
fenntartótól függetlenül a védőfelszerelésekből.
 Május 24-ig összesen
• 16,5 millió db szájmaszk,
• 3 millió db gumikesztyű,
• 50.000 liter kézfertőtlenítő, 75.000 liter felületfertőtlenítő,
• 6.000 db izolációs köpeny került biztosításra a szociális terület részére.

Statisztikai adatok
Gondozók száma
fertőzött

Gondozottak száma

elhalálozott

fertőzött

elhalálozott

Tartós bentlakásos intézmények
(33)
- Idősek otthona
- Fogyatékos személyek otthona
- Pszichiátriai betegek otthona

142

0

895

123

Hajléktalanszállók (7)

0

0

40

3

Összesen

142

0

935

126

2020. május 28-i adatok

Köszönöm a figyelmüket!

