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Tájékoztató az Országos Sportegészségügyi Intézet területén
2020. szeptember 04-től érvényes higiéniés rendről
Tisztelt Pácienseink, Látogatóink és Kísérők!
Minden Intézetünkbe belépő személynek a tartózkodás teljes idejére
kötelező a szájat és az orrot is eltakaró maszk viselése!
Intézetünk területén több ponton pumpás kézfertőtlenítő van kihelyezve,
melyet kérünk, használjanak!

Intézetünkben 2020. 09.04-től visszavonásig
látogatási tilalom lép életbe!
Kísérő az épületbe nem léphet be!
Kivéve az alábbi esetekben: 18 év alatti, valamint mozgásában erősen korlátozott
pácienseinkkel 1 fő kísérő belépése lehetséges.
Az OSEI-be egyszeri ellátásra (járóbeteg szakellátás, sportorvosi vizsgálatok, stb.) érkező páciensek ellátása az
alábbiak szerint történik:
1. A betegfelvétel minden esetben a betegfelvételi ponton (triázs sátor) indul, ahol a COVID-19 kérdőív kitöltését
követően történik meg a betegfelvétel, ezt követően a páciens színes belépőkártyát kap.
2. Kérjük, hogy kísérő nélkül érkezzenek; 18 év alatti, valamint mozgásában erősen korlátozott pácienseinkkel 1 fő
kísérő belépése lehetséges. A COVID-19 kérdőívet a kísérőnek is ki kell töltenie!
3. A betegfelvételt követően a Diószegi út 64. szám alatti bejáraton történik a belépés hőmérsékletmérést és
kézfertőtlenítést követően.
4. A színes belépőkártyát az épületbe belépéskor a portaszolgálatnak be kell mutatni, vizsgálatok befejezését követően a
belépőkártyát a portán kell leadni.
Az OSEI-be rendszeres ellátásra/fizioterápiára/gyógytornára érkező páciensek ellátása az alábbiak szerint
történik:
1. Az első ellátás alkalmával a fentiek szerint történik a beléptetés.
2. Minden további alkalommal az intézetünkbe történő belépéskor a portaszolgálatnál hőmérsékletmérés és
kézfertőtlenítést történik.
3. A belépéskor a kezelőlap felmutatása esetén a páciens színes belépőkártyát kap, melyet a vizsgálatok befejezését
követően a portaszolgálaton kell leadni.
Az OSEI-be kísérőként érkezőkre vonatkozó szabályok:
1. Intézetünkbe történő belépés a Diószegi út 64. szám alatti bejáraton történik a belépés COVID-19 kérdőív kitöltés,
hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítést követően. A belépéskor a kezelőlap felmutatása esetén a kísérő színes
belépőkártyát kap.
2. Kísérő személy a műtétre érkező pácienssel kizárólag a beteg osztályon történő felvételéig tartózkodhat az épületben.
3. Az Intézetből való kilépéskor a színes belépőkártyát a portaszolgálaton kell leadni.

