
 

 

 
LÁTOGATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Érvényes: 2021. május 10.-től további intézkedésig 
 
Kedves Hozzátartozók! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a péceli és az isaszegi Ápoló Otthonunkban előzetes telefonon történő 
egyeztetéssel megkezdhetjük bentlakóink látogatását – 2021. május 10-től.  
Bevallom, hogy bentlakóink és munkatársaink csaknem teljes COVID elleni oltása ellenére rendkívül óvatosak 
vagyunk, mivel az elmúlt hónapokban a járvány kezelése irgalmatlan erőfeszítést jelentett minden 
munkatársunknál, és a világjárvány mai kilátása még nem ad teljes biztonságérzetet. Ezért kérjük a kedves 
Hozzátartozókat a járványügyi szabályok betartására és a megértő figyelemre. 
Ápolóotthonainkban a tervezett látogatási időpontok egységesek 2021. május 10-től: 
– hétfő délelőtt 09-11.30 óra között, és délután 13.30-16.00 óra között, 
– kedd délelőtt 09-11.30 óra között, és délután 13.30-16.00 óra között, 
– szerda délelőtt 09-11.30 óra között, és délután 13.30-16.00 óra között, 
– péntek délelőtt 09-11.30 óra között, és délután 13.30-16.00 óra között, 
– szombat délelőtt 09-11.30 óra között, és délután 13.30-16.00 óra között. 
 
Péceli Ápolóotthonunkban a telefonos egyeztetést (május 3.-tól hétfőtől-péntek munkaidőben) 
Koszovácz Éva főnővérnél szíveskedjenek jelezni. Tel.: személyes levélben megadva. 
 
Isaszegi Ápolóotthonunkban a telefonos egyeztetést (május 3.-tól hétfőtől-péntek munkaidő-ben) 
Veszelik Vivien informatikai nővérnél szíveskedjenek jelezni. Tel.: személyes levélben megadva. 
 
A telefonos egyeztetésnél szíveskedjenek jelezni, hogy a látogatók védőoltása – szerencsésen megtörtént-e. 
Kérjük nyilatkozatukat COVID-vírussal szembeni védettségükre vonatkozóan. Ez tájékoztatást szolgál a 
későbbi látogatáshoz.  
Az internetes kapcsolattartás – az eddigi szokás szerint – folyamatos. 
A látogatás alkalmával 1 lakóhoz egyszerre legfeljebb két fő felnőtt jöhet, 20 perces tartózkodási idővel, 
mely során maszkviselése és a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező (előírás). 
A látogatóknál (érintés-mentes) hőmérsékletet mérünk, és látogatási naplót vezetünk, melyet aláírásukkal 
igazolnak.  
A látogatás történhet a kijelölt helyen, az udvaron, a szabad levegőn, az intézmény kertjében, vagy rossz idő 
esetén zárt – nem ápolóotthoni – helyiségben.  A folyamatos fertőtlenítésről, szükség esetén védőfelszerelésről 
gondoskodunk. 
Bentlakóink részére csomag leadására továbbra is lehetőség van, a csomag fertőtlenítését elvégezzük. Mindent 
megteszünk bentlakóink védelméért. Öröm lesz a találkozás!  
 
Pécel, 2021. április 30. 
    Szeretettel: 
 
 
         Némethy Mária 
                  elnök  


