
  

BIZTOS KEZEK  Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága 

 

 

 

CSELEKVÉSI TERV AZ ALAPELLÁTÁSBAN COVID-19 GYANÚS BETEGEK 

ESETÉN 

 
Cél: gyanús betegek minél korábbi azonosítása, a vírus transzmisszió esélyének csökkentése a többi beteg és 
a személyzet védelmében, a fizikai kontaktus (fizikális vizsgálat és váladékokkal való érintkezés) 
minimalizálása. 
 
Jelenleg leginkább olyan utazóknál számíthatunk a betegségre, akik az érintett területekről érkeznek vissza. 
Lista és térkép: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas 
 
Jelentéshez NNK telefonszám munkaidőben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Jelentéshez NNK telefonszám ügyeleti időben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

TEENDŐK: 
1. Ha a beteg telefonon jelentkezik és a telefoninterjú során gyanús esetnek megfelel, a beteg hívja az NNK zöld 

számot, ne jöjjön a rendelőbe. 

2. Ha a bejáratnál derül ki, hogy a beteg megfelel a gyanús esetnek, ugyancsak hívja a zöld számot,  ne lépjen 
be az épületbe.  

3. Ha a recepciónál rosszul levő beteg jelentkezik pozitív utazási anamnézissel, őt azonnal el kell különíteni olyan 
helyiségben, ahol sem beteg, sem személyzet nem tartózkodik. (szellőztethető szoba). 

4. Ha a vizsgálat közben derül ki, hogy gyanús esetnek megfelel a beteg, az orvos és asszisztens azonnal hagyja 
el a vizsgálót, zárja be az ajtót és mosson kezet alaposan szappannal és vízzel. A fizikális vizsgálatot nem kell 
elvégezni.  A beteg és a hozzátartozó maradjon a vizsgálóban, zárt ajtók mögött, a személyes tárgyak is 
maradjanak ott. Másokat is tájékoztassunk, hogy oda ne lépjen be. Az anamnézis felvétel folytatása telefonon 
történjen, ha szükséges. Megkérhetjük a beteget, hogy vegyen fel maszkot és nyissa ki az ablakot. Az orvos 
jelentse az esetet az NNK megadott számain. (Ha betegnek a WC-t használnia kell, erre kijelölt WC-be menjen, 
amit utána nem lehet használni a fertőtlenítésig.) 

5. Ha sürgősségi esetről van szó, és elkerülhetetlen a vizsgálat, PPE-t kell viselni, (kesztyűt, lehetőleg FFP3 
maszkot, ha nincs sebészi maszkot, köpenyt, védőszemüveget), az expozíciót minimálisra csökkentve. A 
helyiség szellőztetése ajánlott vizsgálat közben. OMSZ és NNK értesítése szükséges. 

6. Ha a beteget kórházba küldjük, saját autóval vagy mentővel menjen, az illetékes kórházat értesíteni kell. A 
beteg az épületet olyan útvonalon hagyja el maszkban, ahol a legkevesebb beteggel találkozik, ill. az 
útvonalról a váróban levőket át kell csoportosítani. 

7. A váróban tartózkodó betegeket, mint szoros kontaktokat regisztrálni kell. 

8. Fertőtlenítésig a vizsgálószoba ajtaja maradjon zárva és senki ne menjen be. Az ablak legyen nyitva, a 
légkondicionálót lehetőleg ki kell kapcsolni. Fertőtlenítésig nem használható a helység.  

9. Ha a betegnél új koronavírus fertőzés igazolódik, a PPE nélküli személyzet és a váróban tartózkodó betegek 
szoros kontakt kategóriának megfelelően otthon lesznek elkülönítve 2 hétig, járványügyi monitorozása 
mellett.  

Forrás: https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-
interim-guidance-for-primary-care 
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