
Lakossági tájékoztató 
 

 

 

A COVID-19 járvány negyedik hullámában a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben az 

alábbi intézkedések vannak érvényben. 

 

Az Intézmény három telephelyét (Kórház, Rendelőintézet, Tüdőgondozó) a Belépési pontokon 

keresztül lehet megközelíteni. 

 

A telephelyekre belépők testhőmérséklet mérése és az aktuális csekklista kitöltése kötelező. A 

mérést mindhárom telephelyen a Biztonsági Szolgálat, illetve a Portaszolgálat dolgozói végzik 

és a belépő által kitöltött csekklistán rögzítik. 

A csekklista a honlapon elérhető, onnan kinyomtatható. Amennyiben lehetőség van rá, a 

gyorsabb bejutás érdekében a kinyomtatott, kitöltött csekklistát kérjük, hozzák magukkal. 

A mintavételre érkezők esetén a csekklistát nem kell kitölteni. 

 

 

A betegek regisztrációja a kórházi telephelyen és a Rendelőintézetben, a Betegfelvételi 

Irodában, a Tüdőgondozóban a betegfelvételi ablaknál történik. 

 

Az Intézmény telephelyein az orr-szájmaszk szabályszerű használata – szájat és orrot 

egyaránt takaró – mellett kötelező a legalább 1,5 méteres távolságtartás a betegek között. 

 

 

 

Kórházi telephely 
 

Összes bejövő beteg/szülésre érkező terhes nő, látogatásra érkező hozzátartozó, beteget 

bekísérő hozzátartozó, beteget saját gépkocsin hazavivő hozzátartozó, valamint mintavételre 

érkező személy csak a Belépési ponton keresztül jöhet be a Kórház területére. 

 

A telephelyre belépők testhőmérséklet mérése és az aktuális csekklista kitöltése kötelező. A 

mérést mindhárom telephelyen a Biztonsági Szolgálat illetve a Portaszolgálat dolgozói végzik 

és a belépő által kitöltött csekklistán rögzítik. 

 

A betegek regisztrációja a kórházi telephelyen a Betegfelvételi Irodában történik. 

 

A teherautóval érkező beszállítók sofőrjeinek testhőmérsékletét a portán szolgálatot teljesítő 

infrahőmérővel ellenőrzi. Amennyiben a sofőr testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a 38 C 

fokot, nem szállhat ki a vezetőfülkéből a kórház területén. 

 

 

Fekvőbeteg ellátás 

 

Intézményünkben a COVID - 19 betegek ellátása a főépület első emeletén, az Intenzív osztály 

COVID ITO részlegén és az Ápolási Osztály mindkét részlegén történik. 

 



A Sebészeti Osztály és Érsebészeti Részleg a második emeleten a Traumatológiai Osztállyal 

egy szinten, az Urológiai Osztály és a Fül-Orr-Gégészeti Osztály egy egységben működik a 

hatodik emeleten. 

 

Intézményünk Ápolási Osztályán fekvők további ellátása 2021. november 12-től a Nagykőrösi 

Rehabilitációs Szakkórházban történik. 

 

A fekvőbeteg osztályokra érkező látogató csak engedéllyel léphet a kórház területére. 

Engedély esetén a Biztonsági Szolgálat illetve a Portaszolgálat dolgozói ellenőrzik a védettségi 

igazolvány vagy a 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 teszt meglétét (ez utóbbi a 18 év 

alattiakra is vonatkozik). A látogatók esetében is kötelező a hőmérséklet mérése és az aktuális 

csekklista kitöltése. 

 

Az apás illetve hozzátartozó jelenlétében történő szülés esetén a hozzátartozónak ki kell 

töltenie az aktuális csekklistát, majd az apásváróban a szolgálatban lévő szülésznő leveszi a 

SARC-VoV-2 gyorstesztet. Amennyiben a hozzátartozó a csekklista alapján gyanúsnak 

minősül el kell hagynia a szülőszobát és felajánljuk a Sürgősségi Betegellátó Osztályon való 

vizsgálatát. Amennyiben az angitgén gyorsteszt eredménye pozitív, azonnal el kell hagynia a 

szülőszoba és a kórház területét.  

Negatív eredmény esetén a hozzátartozó megfelelő védőfelszerelésben (egyszerhasználatos 

zsilipruha, sebészeti orr-száj maszk, arcvédő, cipővédő, műtős sapka, kesztyű) mehet be a 

szülőszobába. Amenyiben csásármetszásre kerül sor a műtőben a szülő anya kísérője nem lehet 

jelen. 

Amennyiben a szülőnő SARS-CoV-2 tesztje pozitív, nincs lehetőség hozzátartozó jelenlétében 

történő szülésre, a szülés az erre kijelölt COVID szülőszobán történik. 

 

Gyermek kísérője esetén szintén kötelező a testhő mérés és az aktuális csekklista kitöltése és 

amennyiben kísérőként felvételre kerül a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályra az 

antigén gyorsteszt elvégzése szintén kötelező, és csak a negatív antigén gyorsteszt birtokában 

kerülhet sor a kísérő felvételére. Pozitív antigén gyorsteszt eredmény esetén, a kísérő nem 

vehető fel az osztályra. 

 

 

Járóbeteg ellátás 

 

2021. november 16-tól a COVID Ambulancia a bizonyítottan pozitív, panaszos 

járóbetegeket látja el az Ápolási Osztály földszintjén kialakított rendelőben munkanapokon 

8.00 és 12.00 óra között. 

 

Az egynapos és járóbeteg ellátásban a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek 

esetén kizárólag invazív beavatkozások – vérvétel kivételével – előtt szükséges a tervezett 

beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredmény és a 

beavatkozás napján elvégzett negatív antigén gyorsteszt eredmény. (NNK 35580-2/2021/EÜIG 

Tájékoztatás PCR vizsgálatokról) 

 

 

Egyéb járóbetegek esetén 

 

A járóbeteg szakellátásban minden rendelés működik, az Aneszteziológiai Ambulancia 

kivételével. 



 

A Diabetológiai Ambulancia és a Diétás tanácsadás 2021. november 15-től a 

Rendelőintézetben működik. 

Az Urológiai Ambulancia a pszichiátria épületegyüttes földszintjén, az udvar felől közvetlenül 

megközelíthető váróhelyiségben és a földszinten kialakított helyiségben folytatja működését 

2021. november 15-től. 

 

A járóbeteg szakellátás igénybevétele csak telefonon egyeztetett időpontban, előjegyzés 

alapján lehetséges. 

 

A légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes megjelenés helyett először 

telefonon vegye fel a kapcsolatot a betegellátóval. A telefonos konzultáció során az 

anamnesztikus adatok és a jelen tünetek alapján tisztázandó, hogy felmerül-e COVID-19 

fertőzés gyanúja. 

 

Járóbeteg szakellátásra érkező betegek esetében, amennyiben a testhőmérséklet mérés 

eredménye 38 oC alatt van, a beteg felkeresheti a szakrendelést, ahol bemutatja az általa kitöltött 

csekklistát. 

 

Amennyiben a beteg a testhőmérés során lázasnak bizonyul (38 oC-t elérő vagy azt meghaladó), 

felajánljuk a Sürgősségi Betegellátó Osztályon való vizsgálatát. Ha ebbe nem egyezik bele, 

erről kézírással tett nyilatkozatot kell adnia az aktuális csekklista hátoldalán és aláírásával kell 

ellátnia a nyilatkozatot. A nyilatkozat megírását követően megkérjük arra, hogy menjen haza, 

telefonon értesítse háziorvosát, vagy munkaidőn kívül az alapellátás ügyeletes orvosát a további 

teendők megbeszélése miatt. 

 

Amennyiben nem szükséges a beteg személyes jelenléte, lehetőség van telefonon történő 

konzultációra, s a gondozott krónikus betegségben szenvedő betegek részére a szükséges 

gyógyszerek felírására és a szükséges terápia egyeztetésére. 

 

Intézményünk COVID mintavételi pontján (Főépület alagsor) munkanapokon 30 fő házorvos 

által beküldött személy SARS-CoV-2 PCR mintavételezésére van lehetőség. 

A mintavételezés előjegyzéshez kötött, időpont munkanapokon 10.00-11.00 óra között az 

53/310-011/187-es melléken kérhető. 

A mintavételezéshez feltétele még a háziorvos által teljeskörűen kitöltött (naplószám, a beutaló 

kódja, az aláírás és a pecsét) vizsgálatkérő lap megléte. 

 

 

Oltópontok 

 

Az oltási regisztrációval és online időpontfoglalással rendelkező személyek jelentkezhetnek 

védőoltásra az időpont foglaláskor kiválasztott telephelyre (Törteli út 1-3. vagy Rákóczi út 7.). 

Az oltandó személyek hőmérséklet ellenőrzése a Belépési ponton történik. 

Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban illetve az oltási kártyán szereplő időpontban érkezzenek 

oltásra! 

Amennyiben nem tudnak megjelenni a megadott oltási időpontban, kérjük, hogy jelezzék a 

+36/53/310-011/322-es telefonszámon. 

 

 

 



Járóbeteg ellátás a Rendelőintézetben 
 

2021. november 15-től a Rendelőintézetben működik a Diabetológiai Ambulancia, a Diétás 

tanácsadás. 

 

Az alapellátásban elrendelt laboratóriumi vizsgálatokhoz az alapellátás részére biztosítjuk a 

vérvételi csöveket, a levett véreket az alapellátás dolgozói a vérvételi laboratórium előtt lévő 

asztalon elhelyezett hűtőtáskába tehetik munkanapokon 08.00 és 10.00 óra között. 

 

A Rendelőintézetben 2020. április 06-től a vérvételek vonatkozásában előjegyzést vezettünk 

be. Minden vérvételhez időpontot kell kérni. Időpontkérés munkanapokon 07.00 és 17.00 óra 

között lehetséges a következő telefonszámon: 53/505-651. 

 

A Rendelőintézetben a laboratóriumi lelet kiadás továbbra is szünetel. A laborvizsgálati 

eredményekről, egyéb leletekről, kérjük, tájékozódjon háziorvosánál, szakorvosánál vagy az 

EESZT rendszerben. 

 

Az alapellátást nyújtó rendelésekre érkező betegek esetén is megtörténik a testhőmérséklet 

ellenőrzése a belépési ponton. 

 

A Rendelőintézet 20.00 órakor bezár. 

 

 

 

Járóbeteg ellátás a Tüdőgondozóban 
 

A Tüdőgondozóban mindkét szakrendelés és a tüdőszűrés működik. 

 

 

 

 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a járványügyi előírásokat, a helyes 

maszkviselést, a távolságtartást és kézfertőtlenítést mindenki tartsa be! 
 

 

2021. november 15. 

 

 

Köszönjük folyamatos együttműködésüket! 

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

 


