
Eljárásrend

a 2020. évben azonosított koronavírussal kapcsolatban
(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)

2020. szeptember 21.

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Van tünete?

Nem

Igen Az esetek osztályozása:

Kérjük végezzen
öntesztet!

Hívja fel a háziorvosát
- Gyanús eset: 
Minden olyan személy, akire teljesülnek 
a klinikai kritériumok
Vagy
Minden olyan személy, akinél az orvos 
COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja

- Valószínűsített eset: 
Minden olyan gyanús eset, akinél fennáll 
az epidemiológiai kapcsolat
VAGY 
Minden olyan személy, akire teljesül a 
diagnosztikus képalkotó kritérium

- Megerősített eset: 
Minden olyan személy, akire teljesül a 
laboratóriumi kritérium

Orvosi döntés 
eredménye

Kövesse az orvos
tanácsait

Elkülönítés

Értesítse munkahelyi 
vezetőjét

- Telefonon (szóban, sms)
- e-mailban jegyzo@miskolc.hu

TILOS a munkahelyre belépnie!

Elkülönítés minden gyanús, 
valószínűsített és megerősített 

esetben kötelező!

A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki 
jelenleg nem mutat tüneteket, de kapcsolatban volt vagy 
kapcsolatban lehetett egy COVID-19 beteggel. Fel kell deríteni 
minden olyan személyt,  aki a valószínűsített vagy 
megerősített COVID-19 fertőzött beteggel kapcsolatba került 
a tünetek fennállása idején és a tünetek kialakulását 
megelőző 2 napban. A tünet-mentes megerősített COVID-19 
fertőzött személyek ese-tében a kontaktok felkutatása során 
a laboratóriumi mintavételezés időpontját kell figyelembe 
venni.

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs 
szükség a hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelésre, 
azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az 
utolsó expozíciót követő 10-napig, a COVID-19 fertőzésre 
jellemző tünetek kialakulását önmaguk ellenőrizzék.

Pozitív lett a teszt

Nem Covid-19
egyéb betegség

Saját költségén
végezhet COVID-19

tesztet

>

Készült:

! ELJÁRÁSREND A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN

Munkahelyi kontaktok 
felmérésének segítése

Gyógyultnak 
minősítették

Értesítse 
munkahelyi 
vezetőjét! 

Kérjük végezzen 
öntesztet!

A járványügyi megfigyelés/zárlat leteltekor nem 
szükséges az intézkedés alá vont személynél 

laboratóriumi vizsgálatot végezni

Járványügyi megfigyelés ideje lejárt, 
megszüntető határozatot kapott

Klinikai kritériumok:

pozitív teszt eredmény

-köhögés,-láz,-nehéz légzés, -hirtelen kezdetű szaglásvesztés, 
-ízérzés hiánya, vagy ízérzés zavara

3.  COVID-19 fertőzésre jellemző  radiológiai eltérés áll fenn

Laboratóriumi kritérium:

4.  SARS-Co V-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában

2.  A tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos 
szociális/egészségügyi intézmény lakója vagy dolgozója volt, 
ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett szemé-
lyeket gondoznak és az intézményben igazolt COVID-19 jár-
vány zajlik.

Az alábbi kettő epidemiológiai kapcsolat közül legalább egy 
fennáll: 

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek 
legalább egyike:

1. A tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcso-
latban volt COVID-19 fertőzött személlyel.

Epidemiológiai kritériumok:

Diagnosztikus képalkotó kritériumok: a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros 
kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy 
valószínűsítetten fertőzött személlyel, 

a beteg járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg-ellátásra 
szorul bármilyen okból,

- a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan, a 
koronavírus fertőzéssel érintett országban/területen tartóz-
kodott vagy járt, ahonnan összefüggő eseteket  (halmozó-
dást/járványt) vagy közösségi terjedést jelentettek,

a beteg közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi 
dolgozó, 

VAGY

VAGY   

a beteg a tünetek kezdetét megelőzó 14 napban olyan 
bentlakásos intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol 
kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.

És 

Az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

VAGY

A PCR vizsgálatot az alábbi — kiemelt klinikai és/vagy 
járványügyi jelentőségü - esetekben kötelező elvégezni:

Olyan betegnél, akinél az alábbi tünetek közül - hirtelen 
kezdődően - legalább egy fennáll: köhögés, láz (  38 C), 
nehézlégzés, vagy akinél hirtelen kezdetü szaglásvesztés, az 
ízérzés hiánya vagy zavara jelentkezik. VAGY akinél fennáll 
COVID- 19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés, VAGY akinél az 
orvos COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja

VAGY

Járványügyi megfigyelés:

Bármely tünetmentes személyt, aki az új koronavírust tekintve valószínűsített vagy 
megerősített beteggel szoros kapcsolatba került járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a 
betegségre jellemző láz és légúti tünetek esetleges megjelenésének azonnali észlelése 
érdekében. A kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgálat során 
megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel kontaktusba került személyeket, és a 
megerősített vagy valószínűsített COVID-19 beteg tüneteinek fennállása idején és a maximális 
elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba 
került személyeket 10 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. A szoros kontaktok 
otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az 
intézkedést a kontakt személy egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, 
mellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

- Zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) 

  során,

- A repülőúton,
 bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságra ült ź

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az aki a valószínűsített vagy a megerősített 
COVID fertőzöttel:

- Egy háztartásban él,

  pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás

  (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt zsebkendőhöz),

- Személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő)

- Közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján)
- Védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett 

COVID-19 beteg ápolásában részt vett útitárs vagy személyzet,ź

Amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a repülőgép ź

nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktkutatás,

  kezelte.
  ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg mintáit

a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely szektorában ź

látott el szolgálatot,

- Az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen

o   a  repülőgép  személyzeteként  a  COVID-19  beteg  ülőhelyének  szektorában szolgálatot

     nagyobb  területén  vagy akár  egészén  utazókra  kiterjeszthető  a szoros kapcsolat fogalma. 

o  A  COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2méteres távolságon kívül személyes

o  A COVID-19 fertőzöttel bármilyen közlekedési eszközön együtt utazott személy.

    légtérben együtt tartózkodó személy;

     ellátott személy.

    kapcsolatba került személy;

Alacsony kockázatú expozíció (alkalomszerű, rövid, eseti kapcsolat):

o   Amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, a  repülőgép

o  A COVID-19 fertőzöttel 15 percnél rövidebb ideig vagy 2méteres távolságon kívül zárt

- A  COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy ( 2 méteren belüli távolság

- A repülőúton:

7.  sz  melléklet—COVID-19 eljárásrend 2020. június 11.

- A  COVID-19 fertőzöttel közvetlen  fizikai  kapcsolatba  került  személy  (pl.  kézfogás útján);

  15 percnél hosszabb idő);

- A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy;

Kontaktuskutatás során az expozíció kockázatának meghatározása

Magas kockázatú expozíció (szoros kapcsolat):

- A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy
  (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz)
   A  COVID-19 fertőzöttel személyes  kapcsolatba  került  személy  ( 2 méteren  belüli távolság és

  és  15  percnél hosszabb  idő)  [pl.  iskolai  osztályterem,  irodai  megbeszélés, kórházi 
  váróterem);
- Az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül vagy potenciálisan sérült védőeszköz
  alkalmazása mellett a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/gondozásában részt vett 
  egészségügyi, vagy ugyanezen módon a COVID-19 beteg mintáit kezelt laboratóriumi dolgozó;

o   a COVID-19 fertőzöttől bármely irányban 2 ülésnyi távolságban ült személy,
o   a COVID-19 beteg ápolásában részt vett útitárs vagy személyzet,


