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Azonnali feladatok: 

 A betegek/dolgozók körében halmozottan jelentkező hányás/hasmenés esetén értesítse az osztályvezető orvost, az osztályvezető nővért, a Kórházhigiénés Osztályt, a 

takarító személyzet vezetőjét, és minden az osztályos betegellátásban rendszeresen résztvevő szolgáltatót (pl. gyógytornász, beteghordozók). 

 Hányás/hasmenés tünetét mutató beteget el kell különíteni lehetőleg saját fürdőblokkos kórteremben (ennek hiányában külön WC-t és fürdőt kell kijelölni). Azokban 

a kórtermekben, ahonnan a fertőzésre gyanús beteget kiemelték és abban a WC-ben, fürdőben, melyet az izolált betegek előzőleg használtak, haladéktalanul 

zárófertőtlenítést kell végeztetni. 

 Az érintett kórtermekben, és a fürdőblokkokban egyfázisú kézfertőtlenítő szappant, vagy folyékony szappant és kézfertőtlenítőszert a betegek számára is biztosítani 

kell a kézhigiénéhez. 

 Az érintett kórtermekben a standard védőeszközök (kesztyű, maszk, plusz védőköpeny) viselése kötelező az ellátó személyzet (pl. orvos, nővér, konzulens, 

beteghordozó, látogató, takarító) számára.  

 Az izolációs kórtermekbe – amennyiben az nem veszélyezteti a betegek testi épségét – a szobán belül szükséges biztosítani a veszélyes hulladékok gyűjtő edényét, 

mivel itt minden hulladék, veszélyes hulladékként kezelendő.  

 

Az izolált betegek környezetében folyamatosan végzendő feladatok: 

 A hasmenés/hányás tünetét mutató ápoltakat, illetve azok környezetét csak védőkesztyűben érintse meg.  

 A védőkesztyű felvétele előtt és levetése után fertőtlenítsen kezet.  

 A fertőzés halmozódásának (osztályos járvány) észlelésekor a betegek által közösen használt hűtőszekrényben lévő élelmiszereket potenciálisan fertőzöttnek kell 

tekinteni és (annak ellenére, hogy azok a betegek saját tulajdonát képezik) a veszélyes hulladék közé kell azokat helyezni, és a hűtőszekrényt ki kell fertőtleníteni. A 

fertőzés halmozódás idején a betegek saját élelmiszerének tárolására szolgáló közös hűtőszekrény nem használható! 

 A látogatókat kérjék meg, hogy az osztályra a fennálló fertőzés idején ne hozzanak/küldjenek be hűtőben tárolandó élelmiszert hozzátartozójuknak. 

 A betegfürdők és WC-k fokozott fertőtlenítő takarítására fel kell hívni a takarítószemélyzet figyelmét. 
 A betegek által érintett felületeket rendszeresen kell fertőtleníteni a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. 

 Az érintett kórtermekben a szennyes textília gyűjtése ún. olvadószsákban történjen (számolás és válogatás nélkül), mely a textíliát kezelő mosodai dolgozók 

fertőződésének elkerülését is biztosítja.  

 Ágytálak/szobaWC-k fertőtlenítése ágytálmosó gépben történjen. 

 Hívja fel a látógatók figyelmét a kézhigiénere (a beteg érimtése előtt és után, valamint az előtt, hogy elhagyják a kórtermet fertőtlenítésenek kezet).  

 A kórtermek ablakon keresztüli rendszeres szellőztetésére óránként minimum 5 perc időtartamban kerüljön sor. 

 A betegek távozását követően a párna, paplan, matrac is kerüljön fertőtlenítő mosásra a Textiltisztító Üzemben. 

 A tünetes betegek távozását követően a megüresedett izoláló kórtermekben zárófertőtlenítést végeztessenek. 

 A kontakt betegek járványügyi megfigyelése (az esetleges tünetek azonnali felismerése a körükben) fontos a  fertőzés halmozódás (járvány) megfékezése érdekében. 

Kontaktnak azok a személyek számítanak, akikkel a tüneteket mutató beteg(ek) egy kórteremben feküdt(ek), illetve egy WC-t használt(ak).  

 Hívja fel a beteg(ek) figyelmét, hogy a fertőzésük ideje alatt hozzátartozóik a látogatásukat a lehető legrövidebb időre korlátozzák, és idős-, vagy gyermekkorú, 

illetve gyenge immunitású (pl. krónikus betegségben szenvedő) hozzátartozó ne jöjjön az intézménybe. 

 Az osztályvezetők feladata a fentiek betartásának folyamatos ellenőrzése. 


