
Újabb intézkedéseink az egészségügyi veszélyhelyzet idején: 

- A JEC bejárata a nyitvatartás ideje alatt beléptető munkatárs nélkül nem maradhat, a 

folyamatos és gyors betegbeléptetés biztosítása érdekében! 

- A beléptető közmunkásaink száma sajnos folyamatosan csökken. 

- A szükséges triázs-létszámot fenntartani a saját asszisztenseink bevonásával egyre 

nehezebb, ezért amint erre engedélyt kapunk Budapestről, a triázst és a beléptetést 

azonnal felfüggesztjük. 

- A telefonos időpont-kérés biztosan marad, és országosan általánossá válik. 

- Reméljük a telefonos receptíratás végleg maradhat! 

- A laboratóriumunk napi kvótáját +10 fővel megemeltük, ettől az előjegyzési idő csökkenését 

várjuk. 

- A beutalóra csak orvos és asszisztens írhat, ezért ezen értelemszerűen nem szerepel rajta a 

telefonon kapott időpont. Elrendeltem, hogy az adott napra érvényes beteglista minden 

szakrendelésről időben kerüljön le a triázsra és/vagy a recepcióra, a zavartalan 

betegbeléptetés biztosítása érdekében. 

- Ha olyan beteg érkezik a külső bejárathoz, akinek a neve nem szerepel a betegfogadási listán, 

a helyzet tisztázásáig az épület ajtaján belül, fűtött helyen, a recepció mellett helyet 

foglalhat. 

- Feltétlenül kerülendő a kinti hidegben történő hosszadalmas várakoztatás.  

- Az épületen belül továbbra is kötelező a szabályosan viselt egyéni védőeszköz (maszk). 

- A folyosói tumultusok kialakulásának, és a fertőzés gyors terjedésének elkerülése érdekében 

kérjük kedves betegeinket, hogy ne több órával a kapott időpont előtt jelenjenek meg, 

elegendő, ha 20 – 30 perccel hamarabb érkeznek! 

- Ha nem tudnak megjelenni a rendelésen, kérjük telefonon mondják le a korábban kapott 

időpontot! 2021 augusztusában 313 előjegyzett beteg nem jelent meg a rendelésen, úgy, 

hogy az időpontját nem mondta vissza, emiatt azt nem tudtuk másnak átadni.   

- Az ellátás megtörténte után igyekezzenek minél hamarabb elhagyni az épületet. 

- A hajléktalanok beáramlását az épületbe a beléptetés fenntartása és a biztonsági őr jelenléte 

eddig eredményesen meggátolta. Ha megszűnik a triázs-kötelezettségünk, a biztonsági őr 

továbbra is jelen lesz, megelőzendő a hajléktalanok miatti folyamatos és jogos lakossági 

panaszokat. 

- Kérjük vigyázzanak magukra! Az új koronavírus-variáns minden korosztályra veszélyes! 

Kerüljék a tömegrendezvényeket, a zárt helyen történő tartózkodás alatt viseljenek orrot-

szájat takaró FFP2 maszkot, tartsanak megfelelő távolságot. Mossanak gyakran kezet, 

szedjenek vitaminokat, fogyasszanak sok friss zöldséget és gyümölcsöt. Tájékozódjanak a 

háziorvosuknál a hamarosan érkező influenza-elleni védőoltásról: az influenzaoltás megvéd 

az influenza súlyos szövődményei ellen, és néminemű védettséget ad a koronavírus súlyos 

szövődményei ellen is. Magyarul: mind a két oltást érdemes lesz felvenni. 


