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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójmnak
4/2020. (III. 16.) egyedi utasítása

a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szociális intézményi eljárásról

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március ii-én
15 órai hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyre tekintettel a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) fenntartásában lévő
szociális intézmények vonatkozásában az alábbiakról rendelkezem.

1. Látogatási tilalom és az intézmény elhagyására vonatkozó rendelkezések

Dr. Müller Cecília Országos tisztifőorvos 13305-8/2020/EÜIG iktatószámú
határozatával 2020. március 8. napjával látogatási tilalmat rendelt el Magyarország
valamennyi fekvőbeteg—ellátó és bentiakásos szociális szolgáltatást nyújtó
intézményében az Új koronavírus miatt.
Az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az
idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt
közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos,
esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni.

Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók
életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében került sor.

Abban az esetben, ha az ellátott elhagyja az intézmény területét, nagymértékben növeli
a saját és ellátott-társai megfertőződésének kockázatát.

Fentiek alapján a Főigazgatóság fenntartásában lévő szociális intézmények esetében a
teljes intézmény elhagyási tilalom bevezetése indokolt a komplex védelem érdekében.
Ezen korlátozás alól a súlyos egészségkárosodás esetében történő, valamint az
életvédelem érdekében szükséges intézkedés jelenthet kivételt.

A beszerzési igényeket — amit korábban az ellátottak önállóan intézhettek — az
intézmény támogatásával a lehető leghatékonyabb módon, az ellátottak intézmény
elhagyása nélkül szükséges biztosítani.
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2. Rendezvényekkel kapcsolatos rendelkezések

A szociális intézményekbe külső résztvevőkkel Szervezett vagy az intézményi
ellátottak által nagyobb létszámmal látogatott, külső helyszínű rendezvények
megtartása tilos.

3. Záró rendelkezések

Jelen utasítás a Főigazgatóság belső honlapján történő közzététele napján lép hatályba.

Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézményi eljárásról szóló 3/2020. (III. 12.)
egyedi főigazgatói utasítás.
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