
 

Teendők új koronavírus fertőzés (COVID-19) gyanújának felmerülésekor 

Fekvőbeteg-ellátó intézmények számára 

2020. március 16.  

 

Ha az Országos Tisztifőorvos által elrendelt, 2020. március 16-án 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.* 

Megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának (munkaidőn kívül a 

kormányhivatal ügyeletének) azonnal jelenteni kell telefonon! 

 

Teendők a beteggel: 

1. A betegre sebészi maszkot kell adni. 

2. A beteggel érintkező egészségügyi dolgozók a szokásos egyéni védőeszközök (pl. 

köpeny, kesztyű) mellett FFP2 vagy FFP3 respirátort (légzésvédőt) viseljenek**. 

3. A beteget haladéktalanul el kell különíteni infektológiai osztályon külön (lehetőleg 

előtérrel rendelkező, jól szellőző egyágyas) kórteremben. 

4. A betegtől mintát kell venni új koronavírus kimutatása irányában: aeroszol képződéssel 

járó mintavételi beavatkozásokhoz FFP3 respirátor, védőszemüveg/arcvédő, kesztyű, 

védőruha/köpeny szükséges**. 

5. A mintát a vizsgálat elvégzésére kijelölt laboratóriumba kell szállítani, amelyről az 

egészségügyi intézmény godoskodik. 

6. Beteget ellátó egészségügyi dolgozónál a beteggel történt kontaktustól számított 14 

napon belül légúti tünetek lépnek fel, azt azonnal jelentenie kell. 

7. A kórteremben folyamatos környezet fertőtlenítés szükséges virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel.  

8. Beteg indokolatlanul nem hagyhatja el a kórtermet. 

9. A látogatók számát minimalizálni kell, előzetes regisztráció után, védőeszközben 

léphetnek be a kórterembe. A látogatóknak a védőeszközöket az egészségügyi intézmény 

biztosítja, annak használatát meg kell tanítani. 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* A rövid tájékoztatóban foglaltak nem helyettesítik a teljes eljárásrend megismerését. Az eljárásrendben 

foglaltak ismerete és betartása kötelező. 

** 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, hirtelen kezdődő 

tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a tünetek 

kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt. 

B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét megelőző 14 

napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy 

valószínűsítetten fertőzött személlyel. 

C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett 

légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj, 

tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) ÉS állapota kórházi kezelést indokol. 

 

A klinikai és a járványügyi adatok alapján az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a 

népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy egy légúti tüneteket mutató betegnél új 

koronavírus kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez akkor is, ha a beteg 

nem felel meg szigorúan a fentiekben leírt esetdefiníció egyikének sem. 

Például, ha a fekvőbetegek, egészségügyi dolgozók körében vagy más szoros közösségben 

(pl. munkahelyen, családi, baráti közösségben) akut légúti fertőzések halmozódása fordul elő. 


