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5/2020. (V.03.) Polgármesteri Utasítás 
 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény  

- a joglakotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 23.§. (4) bekezdés j. pontja 

- az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 

szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-a felhatalmazása alapján  

- figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 

ajánlásaira, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11) 

Kormányrendelet előírásaira (Kormányrendelet) az új koronavírus járvány terjedésének 

megelőzése és Fülöp Község védelme érdekében az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának IV/4265/2020/EAT miniszteri rendelkezése (továbbiakban: Miniszteri 

rendelkezés) alapján a következőkről rendelkezem az önkormányzat fenntartásában 

működő védőnői szolgálat és háziorvosi szolgálat működésére vonatkozóan: 

 

I.  

1. A COVID-19 járványügyi helyzet következtében az Emberi Erőforrások Minisztere által 

kiadott,  2020. március 14-én kelt IV/2391/2020/EAT levelében az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV törvény 3.§. i.) pontja szerinti sürgős szükségben azonnali ellátást igénylő 

beavatkozások elvégzése volt engedélyezett. 

2. A bevezető részben leírt Miniszteri rendelkezés alapján 2020. május 4. napjától az 

egészségügy újraindítására kerül sor és meghatározásra került az egészségügyi ellátás új 

rendje. 

3. A Miniszteri rendelkezés és mellékletei megküldésre kerültek minden érintett ellátásért 

felelősnek. Fülöp Községben védőnői szolgálat működtetésének felelőse, Fülöp Község 

Önkormányzata részére. Háziorvosi alapellátás nyújtásának tekintetében a szolgáltatás 

biztosító Tas Humánjóléti Bt. Dr. Tas Attila Károly háziorvos részére. 

II.  

A védőnői szolgálatot ellátó Ilyésné Kuprák Kornélia védőnőre vonatkozóan a Miniszteri 

rendelkezés és mellékleteiben foglaltak végrehajtására a következők betartását és elvégzését 

rendelem el: 

1. Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet fogadni a védőnői szolgáltatás 

igénybevevőjét. Ennek érdekében a tanácsadásra, vizsgálatra 

o a tanácsadásra jogosult és 1 kísérő érkezhet 

o a védőnői tanácsadót magába foglaló épületbe kötelező minden belépő személy 

hőmérsékletmérés elvégzése. A védőnői szolgálathoz érkezők hőmérsékletmérése 

a védőnő kötelessége. Az ehhez szükséges eszközt az önkormányzat biztosítja. 

o a belépő ellátottak kötelesek vagy az egészségügyi intézményben  rendelkezésre 

álló vagy saját kézfertőtlenítőjüket használni 
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o nem egy háztartásba tartozók esetében kötelező a 1.5 méter távolság biztosítása és 

betartatása 

2. A védőnő részére biztosítja a szükséges védőeszközöket: védőköpeny, gumikesztyű, 

szájmaszk), melyet köteles a gondozottak ellátása közben használni 

3. Az épületben biztosítani kell a folyamatos fertőtlenítőszeres takarítás. Ebben a takarítóval 

együtt köteles a védőnő közreműködni. Azon időpontban, mikor nem tartózkodik a 

takarítónő a épületben köteles a 2 gondozott ellátása között – az általuk használt 

helyiségek, ajtók, kilincsek, bútorzatok vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel történő 

áttörlésére, szükség esetén mosására. 

 

III. 

Háziorvosi alapellátás nyújtásának tekintetében a szolgáltatás biztosító Tas Humánjóléti Bt. 

Dr. Tas Attila Károly háziorvos részére a következőt rendelem el: 

 

1. Tekintettel arra tényre, hogy a védőnői szolgálat és a háziorvosi rendelő egy épületben 

található és a védőnői egység a háziorvosi rendelő váró részén keresztül közelíthető meg, 

ezért kötelezem a házirovost, hogy gondoskodjon az abban foglaltak végrehajtása 

édekében a védőnővel történő együttműködésről. 

 

 

IV. Jelen utasítás 2020. május 4. napján lép hatályba és visszavonásig tart. 

 

 

  

Fülöp,   2020. május 3. 

 

        Hutóczki Péter  

polgármester 


