
Lakossági tájékoztató 
 

 

 

A COVID-19 járványhoz kapcsolódóan a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben az alábbi 

intézkedések vannak érvényben. 

 

 

Maszkviselés 
Intézményünkben minden egészségügyi dolgozó, minden más foglalkoztatott, beteg és látogató 

továbbra is köteles az orr-szájmaszk rendeltetésszerű használatára (orrot és szájat folyamatosan 

fedve) az alábbi kivételekkel. 

• Az Intézményben ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló kórteremben; 

• a hatodik életévét be nem töltött kiskorú; 

• az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral 

élő személyek nem kötelesek maszkot viselni. 

 

 

Belépési pontok 
A csekklista kitöltése, a teshő mérés megszűnt. 

 

 

Fekvőbeteg ellátás 
 

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

COVID ITO részlegén, az Ápolási Osztályon és az I. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 

földszinti 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 ellátása 2021. november 12-től a Nagykőrösi 

Rehabilitációs Szakkórházban történik. 

 

 

A nem koronavírus fertőzött fekvőbeteg ellátó osztályokon a látogatás az alábbiak szerint 

történik. 

 

Látogatás csak látogatási időben lehetséges. 

• Hétköznap: 16:00-18:00 

• Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-12:00 és 14:00-16:00 

 

Egy beteget maximum két fő látogathat, a látogatás időtartama személyenként 

maximum 30 perc, vagy egy látogató maximum 60 perces időtartamra. 

 

A látogató az osztályon kézfertőtlenítést követően látogathatja meg a hozzátartozóját. 

 



 

A nem koronavírus fertőzött fekvőbeteg ellátó osztályon az Izolációs kórteremben ápolt 

beteg esetén a látogatás egyéb feltételei: 

• a látogatónak kötelező viselni az előírt védőfelszerelést, 

• a látogatás időtartama max. 15. perc. 

 

 

Az apás illetve (egy engedélyezett) hozzátartozó jelenlétében történő szülés esetén a 

hozzátartozónak ki kell töltenie az aktuális csekklistát, majd az apásváróban a szolgálatban lévő 

szülésznő leveszi a SARS-CoV-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, amennyiben kísérőként felvételre kerül a Csecsemő- és 

Gyermekgyógyászati Osztályra az antigén gyorsteszt elvégzése 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. 

 

 

A koronavírus fertőzött betegeket ellátó osztályokon a látogatás különösen méltányolható 

esetekben – rendkívüli látogatási engedély birtokában – lehetséges. 
 

A rendkívüli látogatási engedély kérésének menete: 

•Munkanapokon munkaidőben (08:00-12:00) személyesen (a földszinti 

Adminisztrációs folyosó 015-os helyiségében) vagy telefonon (385-ös mellék), illetve 

elektronikusan kérhetik az igazgatas@toldykorhaz.hu e-mail címen. A látogatásra a 

beteg kezelő orvosa ad írásbeli engedélyt. 

•Hétközben ügyeleti időben, hétvégén/ünnepnapokon pedig a személyesen a kórház 

külső portájánál dolgozó közreműködésével, illetve telefonon az adott osztály ügyeletes 

orvosánál lehet kérni. A látogatási engedély megadásáról az adott osztály műszakban 

lévő ápolója telefonon tájékoztatja a külső porta szolgálat munkatársát. 

 

Látogatási idő: 

Hétköznap:    12:30 

Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-12:00 és 14:00-16:00 

 

Az engedély csak egyszeri alkalomra szól, a látogatás befejeztével a hozzátartozónak az 

osztályon le kell adnia az engedélyt. 

 

Egy beteget maximum egy fő látogathat, a látogatás időtartama maximum egy óra. 

 

mailto:igazgatas@toldykorhaz.hu


A látogatás csak megfelelő védőfelszerelésben (egyszerhasználatos overal, FFP2 

maszk, arcvédő, cipővédő, műtős sapka, kesztyű) lehetséges. 

 

 

Az Intézményünkben ápolt koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknek a hozzátartozók 

betegadatokkal felcímkézett (név, osztály, amennyiben tudja, a kórterem szám) csomagot 

(tiszta ruha, személyes tárgyak, ásványvíz, üdítőital) hagyhatnak az intézmény külső portáján. 

Kérjük, hogy romlandó élelmiszert, értéket (pénz, telefon, ékszer stb.) NE készítsenek a 

csomagokba, a folyadékokat eredeti zárt csomagolásban helyezzék el. A szennyesként 

visszaküldött kórházi ruházatot névvel és a fekvőbeteg osztály megjelölésével hetente két 

alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként átvehetik a Külső portán. 

A telefonon történő kapcsolattartást továbbra is biztosítjuk minden osztályon. 

 

 

Járóbeteg ellátás 
 

Intézményünkben a járóbeteg szakrendelések, ambulanciák zavartalanul működnek (az 

Aneszteziológiai Ambulancia kivételével). 

 

A járóbeteg szakellátás igénybevétele csak telefonon egyeztetett időpontban, előjegyzés 

alapján lehetséges. 

 

A szakvizsgálatra érkező beteget – amennyiben szükséges – egy személy kísérheti. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Rendelőintézetben működik (tel: +36/53/505 680). 

 

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

megközelíthető váróhelyiségben és a földszinten kialakított helyiségben folytatja működését 

2021. november 15-től (tel: +36/53/310-011/511-es mellék). 

 

Intézményünk COVID mintavételi pontján (Főépület alagsora) 

Munkanapokon háziorvosok által kezdeményezett PCR mintavételezésére is van lehetőség 

előjegyzéshez kötötten (előjegyzési időpont munkanapokon 10:00-11:00 óra között az 

+36/53/310-011/187-es melléken kérhető). Szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napokon 

nincs lehetőség mintavétel kérésére. A mintavétel igénybevétele csak HÁZIORVOS ÁLTAL 

TELJEKÖRŰEN KITÖLTÖTT (naplószám, beutaló kódja, aláírás, pecsét) PCR 

VIZSGÁLATKÉRŐ LAPPAL lehetséges 09:00-10:00 között. 

A mintavételi ponton gyermekek mintavételezését nem végezzük. 

 



A műtét előtti PCR mintavételezésre változatlanul lehetőség van a hét minden napján 08:00-

09:00 között. 

 

 

Oltópontok 
 

Intézményünk Törteli úti és Rákóczi úti telephelyén működik oltópont az intézmény hivatalos 

facebook oldalán meghirdetett időpontokban. 

 

 

Vérvétel a Rendelőintézetben 
 

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 07:00-17:00 óra 

között lehetséges a következő telefonszámon: +36/53/505-651. 

 

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

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

EESZT rendszerben. 

 

 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a járványügyi előírásokat, a helyes 

maszkviselést és a kézfertőtlenítést mindenki tartsa be! 
 

 

 

2022. március 08. 

 

 

Köszönjük folyamatos együttműködésüket! 

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

 


