
Teendők új koronavírusra (COVID-19) fertőzés gyanújának felmerülésekor 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátási ügyeletek számára 

2020. 03.02. 

 

Ha az Országos Tisztifőorvos által elrendelt, 2020. március 1-én aktualizált eljárásrendben 

meghatározott esetdefiníció (7.1.1. pont) alapján a beteg új koronavírus szempontjából 

gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül, akkor a teendők az alábbiak.
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Előzetesen: 

1. Ha telefonon jelentkezik a beteg/gondviselő, és az információk alapján a mellékelt kérdéssor 

(Csekklista a háziorvosok számára a COVID-19 fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez) 

alapján felmerül az új koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a beteget arra kell kérni, hogy 

maradjon otthonában/jelenlegi tartózkodási helyén. A háziorvos hívja a mentőszolgálat őrzött 

betegszállításokra fenntartott 1824-es telefonszámát, és gondoskodjon a beteg kórházba – területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai osztályra - utalásáról. 

2. A beteg rendelőben történő vizsgálatakor az anamnézis felvétele során merül fel az új koronavírus 

fertőzés gyanúja, a beteg elkülönítéséről a mentő megérkezéséig gondoskodni kell. A háziorvos 

hívja a mentőszolgálat őrzött betegszállításokra fenntartott 1824-es telefonszámát, és 

gondoskodjon a beteg kórházba – területi ellátási kötelezettséggel rendelkező infektológiai 

osztályra - utalásáról. 

 

Teendők: 

1. Amennyiben a gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősülő beteg a háziorvosi/ügyeleti 

rendelőben megjelenik, érkezését azonnal jelezze a betegellátóknak, akik haladéktalanul 

gondoskodnak az elkülönítéséről. Egy légtérben vele sem egyéb páciens, sem az egészségügyi 

személyzet nem tartózkodhat. Amennyiben az egészségügyi intézmény nem rendelkezik 

elkülönítő helyiséggel, a nővérszobában/orvosi szobában kell a beteget és hozzátartozóit 

elkülöníteni. A betegnek a továbbszállításáig elkülönítve kell tartózkodnia, a beteg viseljen sebészi 

szájmaszkot. 

2. Az esetdefiníció alapján gyanús/kivizsgálás alatt álló kategóriába tartozó betegeket saját 

gépkocsival (közeli hozzátartozók) is beszállíthatják a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 

fekvőbeteg intézmény infektológiai osztályára, a fogadó intézmény előzetes értesítését követően. 

A légúti tünetekkel jelentkező beteg ne használja a tömegközlekedést, ne használjon taxit, ne 

kérjen fel ismerőst a szállításra! 

3. Az esetről az egészségügyi személyzetnek azonnali hatállyal bejelentést kell tennie a területileg 

illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztályának, munkaidőn kívül a megyei 

kormányhivatal népegészségügyi ügyeletének kormányhivatal készenlétnek az szükséges 

intézkedések megtétele céljából.  

4. A beteg távozását követően a részletes eljárásrendnek megfelelően azokat a helyiségeket, ahol a 

beteg megfordult, fertőtleníteni kell, csak ezt követően lehet ismét használatba venni.  

5. Rendkívüli esetben, ha háziorvosnak/ügyeletes orvosnak a gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek 

minősülő beteget a rendelői elkülönítő helyiségben, vagy az otthonában meg kell vizsgálnia, a 

részletes eljárásrendben leírtaknak megfelelően kell eljárnia (védőruházat, kesztyű, 

maszk).
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1
 A rövid tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a teljes eljárásrend megismerését. Az eljárásrendben 

foglaltak ismerete és betartása kötelező. 
2
 A rövid tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a részletes infekciókontroll óvó-védő rendszabályok 

ismeretét, az infekciókontroll óvó-védő rendszabályok folyamatos betartása az egészségügyi ellátás során 

kötelező. 



 

 

Esetdefiníció alapján gyanús/kivizsgálás alatt álló eset: 

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül 

legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj hirtelen megbetegedési 

kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától, 

ÉS  

B. aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban 

- szoros kapcsolatban volt megerősített vagy valószínűsített új koronavírus fertőzött 

személlyel  

VAGY 

- olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol a folyamatos 

közösségi terjedés feltételezhető 

 

A beteg gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül amennyiben az A. pontban 

szereplő feltétel és a B. pontban szereplő feltételek valamelyike teljesül. 

 

Érintett területek listája 2020. március 1-én a következő: Kína, Szingapúr, Hong Kong, Japán, 

Dél-Korea, Irán, Olaszországban az alábbi tartományok: Lombardia, Emilia-Romagna, 

Veneto, Piedmont. A folyamatosan aktualizált lista az NNK honlapon 

(https://www.nnk.gov.hu/) honlapon elérhető  
 

 

https://www.nnk.gov.hu/

