Tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány új centruma Európa. Éppen ezért az Önök, családjaik, gyermekeik és
az ellátók biztonsága érdekében a következő, járványügyi szempontból elkerülhetetlen
intézkedéseket vezetjük be SZERDÁTÓL (2020. 03. 18.) az egészséges tanácsadáson.
AZ EGÉSZSÉGES TANÁCSADÁSON
- kizárólag a kötelező védőoltások és a nem kötelező meningococcus (fertőző
agyhártyagyulladás), valamint a rotavírus elleni védőoltás beadására lesz lehetőség. Egyéb
oltások beadása értelemszerűen halasztódik.
A VÉDŐOLTÁSOKON A MEGJELENÉS TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ, a meg nem
jelenés felelősségre vonást eredményez!
- a váróban egy szülő tartózkodhat gyermekével, azok, akik aktuálisan oltásra várnak, más
nem! Tehát a másik szülő sem, a kistestvér sem, a nagymama vagy nagypapa, esetleg a
támogató szomszéd néni sem!
- testvérek oltása esetén egy szülő bent lehet a gyermekkel, a másik szülő vagy rokon kint a
másik oltásra váró gyermekkel. Amíg az adott gyermeket oltjuk, a többi szülő gyermekével
KINT, a rendelőn kívül várakozik, a várótermet lezárjuk, az ajtót bezárjuk. A kint
várakozóknak javasoljuk a szükséges távolság kb. 2 m betartását. Ne fogjanak kezet, ne
adjanak puszit, ne ölelgessék egymást és figyeljenek arra, hogy gyermekeinek se engedjék
meg ezeket!
- Egészséges tanácsadásra KÖTELEZŐ IDÓPONTOT KÉRNI! Időpontkérés KIZÁRÓLAG
e-mailen vagy telefonon történhet!
KÉRJÜK ÖNÖKET AZ IDŐPONTOK BETARTÁSÁRA!
- A kötelező státuszvizsgálatok egyéni megbeszélés és egyeztetés útján fognak történni!
- kézfertőtlenítés be és kilépéskor kötelező a tanácsadó ajtaja előtt elhelyezett fertőtlenítővel
- receptírás egészséges tanácsadáson kizárólag annak történik, aki oltásra érkezik
- oltási könyvet ne felejtse otthon!

VÁRANDÓS TANÁCSADÁS
- Akinek van választott szülész-nőgyógyász szakorvosa, az egyeztesse a kötelező
vizsgálatokat az orvosával
- Védőnői várandós tanácsadásra kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség!
- Esedékes labor, belgyógyászat, nőgyógyászati és egyéb vizsgálatok alakulásáról a
későbbiekben tájékoztatjuk a gondozottakat
LÁTOGATÁS
- családlátogatás csak a legindokoltabb esetekben történik (újszülött, fokozott gondozott)
- családlátogatás esedékessége esetén, telefonos, online egyeztetés történik
- mindenkinek lehetősége van telefonon, on-line módokon (messenger, viber) tanácsot kérni,
a védőnői szolgálat telefonon, munkaidőben bármikor elérhető!
A fenti intézkedések szokatlanok, személytelennek tűnhetnek, betartásuk viszont
mindannyiunk egészségét szolgálja!
Kérjük a fentiek elfogadását, illetve együttműködésüket!

