
 

 

Részletekért,	  forrásokért	  keresse	  fel	  a	  teljes	  útmutatót	  a	  www.fip.org/coronavirus	  weboldalon.	  	  	  
Ez	  a	  dokumentum	  a	  készítés	  idején	  elérhető	  bizonyítékokon,	  és	  megbízható	  szervezetek	  ajánlásain	  alapul	  
Amint	  új	  információk	  látnak	  napvilágot,	  frissítésre	  kerül.	  2020.	  március	  26.	  	  

 

Ismertetőjelek	   Teendő	  
• - nincsenek tünetek (köhögés, 

láz, vagy légzési nehézség) 
ÉS 
- nincs ismert kontaktus a 
közelmúltban megerősített 
vagy gyanús COVID-19 
esettel SEM közelmúltbeli 
utazás érintett régióba	  

- a páciens megnyugtatása 
- a megelőző intézkedések hangsúlyozása 
- szociális távolságtartás, otthonmaradás és a szükségtelen utazások (belföldi és külföldi)  
mellőzésének javaslása 
- bizonyítékokon alapuló információk és tanácsadás (szóban és írott formában)	  

• - tünetek (köhögés, láz, vagy 
légzési nehézség) 
ÉS 
- nincs ismert kontaktus a 
közelmúltban megerősített 
vagy gyanús COVID-19 
esettel SEM közelmúltbeli 
utazás érintett régióba	  

- a páciens megnyugtatása 
- a páciens informálása, hogy a COVID-19 lehetősége fennállhat  
- a beteg elkülönítése egy másik helyiségbe, amennyiben lehetséges 
- ne végezzünk fizikai vizsgálatot a betegen 
- tegyünk személyes óvintézkedéseket, pl. megfelelő maszk, kesztyű, védőszemüveg használata 
- ismertessük az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a betegség további terjedése, pl. 
arcmaszk használatának javaslása a betegnek 
- javasoljuk a szigorú szociális távolságtartást (még a családtól és a közeli barátoktól is), a házi 
karantént, és minden utazás (belföldi és külföldi) mellőzését, legalább 14 napig 
- a kockázati csoportba tartozó beteg esetében javasoljuk, hogy tegyen bejelentést a járványügyi 
vonalon vagy keresse fel a megfelelő egészségügyi intézményt tesztelésre és további kezelésre 
- bizonyítékokon alapuló információk és tanácsok biztosítása (szóban és írott formában) 
- minden potenciálisan fertőzött terület és felület fertőtlenítése	  

• - nincsenek tünetek (köhögés, 
láz, vagy légzési nehézség) 
ÉS 
- ismert kontaktus a 
közelmúltban megerősített 
vagy gyanús COVID-19 
esettel ÉS/VAGY 
közelmúltbeli utazás érintett 
régióba	  

- a páciens megnyugtatása 
- a páciens informálása, hogy a COVID-19 lehetősége fennállhat  
- javasoljuk a szociális távolságtartás, otthonmaradást és a szükségtelen utazások (belföldi és külföldi)  
mellőzését 
- kontaktkutatás javaslása 
- amennyiben a megerősített vagy gyanús esettel történő kontaktust követő 14 napon belül 
tüneteket tapasztal, hívja fel a járványügyi telefonszámot, és kövesse az utasításokat 
- bizonyítékokon alapuló információk és tanácsok biztosítása (szóban és írott formában)	  

• - tünetek (köhögés, láz, vagy 
légzési nehézség) 
ÉS 
- ismert kontaktus a 
közelmúltban megerősített 
vagy gyanús COVID-19 
esettel ÉS/VAGY 
közelmúltbeli utazás érintett 
régióba	  

- a páciens megnyugtatása 
- a páciens informálása, hogy a COVID-19 lehetősége fennállhat 
- a beteg elkülönítése egy másik helyiségbe, amennyiben lehetséges 
- ne végezzünk fizikai vizsgálatot a betegen 
- tegyünk személyes óvintézkedéseket, pl. megfelelő maszk, kesztyű, védőszemüveg használata 
- ismertessük az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a betegség további terjedése, pl. 
arcmaszk használatának javaslása a betegnek 
- javasoljuk a szigorú szociális távolságtartást (még a családtól és a közeli barátoktól is), a házi 
karantént, és minden utazás (belföldi és külföldi) mellőzését, legalább 14 napig 
- a kockázati csoportba tartozó beteg esetében javasoljuk, hogy tegyen bejelentést a járványügyi 
vonalon vagy keresse fel a megfelelő egészségügyi intézményt tesztelésre és további kezelésre 
- bizonyítékokon alapuló információk és tanácsok biztosítása (szóban és írott formában) 
- minden potenciálisan fertőzött terület és felület fertőtlenítése	  

• Sok	  országban	  a	  helyi,	  közösségi	  fertőzések	  váltak	  a	  betegség	  terjedésének	  fő	  formájává.	  Miközben	  a	  korábbi	  
utazások	  az	  érintett	  régiókba	  továbbra	  is	  fontos	  értékelési	  szempont	  a	  kevés	  esetszámmal	  bíró	  vagy	  a	  járvány	  
korai	  szakaszában	  járó	  országok	  számára,	  nem	  releváns	  tényező	  a	  helyi	  fertőzések	  szakaszában.	  

• Mivel	  a	  tünetekkel	  nem,	  vagy	  még	  nem	  rendelkező	  személy	  is	  képes	  fertőzni,	  körültekintés	  javasolt	  MINDEN	  
beteggel	  és	  vásárlóval	  szemben,	  aki	  belép	  a	  patikába.	  
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