
 

 

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.	  	  

Közösségi	  terek	  
1. A	  szabad	  polcos	  termékelhelyezést	  szükséges	  korlátozni,	  hogy	  a	  számtalan	  vevő	  általi	  

termékérintések	  számát	  csökkentsük.	  Ezen	  termékek	  csakis	  a	  gyógyszertári	  személyzet	  számára	  
legyenek	  hozzáférhetők.	  

A	  táránál:	  
1. Ahol	  lehetséges,	  állomásonként	  1	  személy	  dolgozzon,	  lehetőség	  szerint	  kerüljük	  a	  cseréket.	  
2. Csak	  a	  legszükségesebb	  tárgyakat	  tartsák	  a	  táránál.	  
3. Töröljék	  le	  és	  fertőtlenítsék	  a	  tárákat	  minden	  vevő	  után.	  
4. Minden	  egyes	  vásárlást	  követően	  a	  táránál	  tartott	  alkohol	  alapú	  kézfertőtlenítővel	  végezzenek	  

kézfertőtlenítést.	  
5. Ahol	  lehetséges,	  hangsúlyozzuk	  a	  vevők	  vagy	  betegek	  számára,	  hogy	  rendeljék	  meg	  

gyógyszereiket	  a	  gyógyszertár	  web	  shopján	  keresztül.	  	  
Távolságtartás:	  

1. Korlátozzuk	  a	  patikába	  egyszerre	  betérő	  emberek	  számát!	  
2. Tartsunk	  legalább	  1	  méter	  távolságot	  (javasolt	  a	  nagyobb	  távolság)	  a	  betegekkel	  történő	  

ügyintézéskor.	  	  
3. Azért	  hogy	  ezt	  a	  távolságot	  fenntartsuk,	  szükség	  szerint	  használjuk	  kisebb	  tálcát,	  amelyben	  a	  

recepteket	  gyűjthetjük,	  a	  gyógyszereket	  átadhatjuk	  vagy	  a	  készpénzes	  fizetést	  lebonyolíthatjuk.	  
4. Javasoljuk	  a	  betegeknek,	  hogy	  maguk	  között	  is	  tartsanak	  legalább	  1	  méteres	  távolságot	  a	  

várakozás	  közben,	  ezt	  elősegítendő	  használjuk	  jelöléseket	  a	  padlón.	  	  
Gyógyszertárba	  menet:	  

1. Javasoljuk	  a	  betegek/vásárlók	  számára,	  hogy	  kerüljék	  a	  hosszú	  tartózkodást	  a	  gyógyszertárakban.	  	  
2. Javasoljuk	  a	  betegek/vásárlók	  számára,	  hogy	  lehetőség	  szerint	  ne	  menjenek	  gyógyszertárba,	  ha	  

idősek	  vagy	  betegek.	  Amikor	  lehetséges,	  kérjenek	  meg	  egy	  családtagot,	  barátot	  vagy	  szomszédot,	  
hogy	  helyettük	  ő	  menjen	  gyógyszertárba.	  	  

Javaslatok	  a	  gyógyszertári	  szolgáltatásokhoz:	  
1. Ha	  vérnyomás,	  vércukorszint	  vagy	  koleszterinszint	  mérés	  elvégzésére	  van	  szükség	  vagy	  egyéb	  

olyan	  esetben,	  amikor	  közvetlen	  kontaktus	  szükséges	  a	  beteggel,	  szájmaszkot	  és	  kesztyűt	  kell	  
használni.	  	  

2. Ezeket	  a	  szolgáltatásokat	  korlátozni	  vagy	  akár	  megszüntetni	  is	  lehet,	  amennyiben	  a	  gyógyszertár	  
dolgozói	  számára	  ez	  egészségügyi	  kockázatot	  jelent	  (pl.	  ha	  a	  betegnek	  légzőszervi	  tünetei	  
vannak).	  

Javaslatok	  a	  gyógyszertár	  dolgozói	  számára:	  
1. A	  folyamos	  gyógyszertári	  működést	  elősegítendő,	  osszuk	  be	  dolgozóinkat	  műszakokba,	  

váltásokba,	  akár	  rövid	  nyitvatartási	  szünetet	  is	  beiktatva	  a	  váltások	  között,	  hogy	  a	  szükséges	  
fertőtlenítést	  elvégezzük.	  Gondoskodjunk	  a	  váltáskor	  arról,	  hogy	  a	  dolgozók	  között	  minimális	  
legyen	  az	  érintkezés.	  	  

2. Olyan	  dolgozók	  esetén,	  akik	  valamilyen	  immunrendszert	  is	  érintő	  betegségben	  érintettek	  
használjanak	  maszkot	  és	  lehetőség	  szerint	  osszuk	  őket	  háttérmunkákra.	  A	  higiénés	  
kézfertőtlenítés	  fontosságát	  kifejezetten	  hangsúlyozzuk.	  

3. A	  dolgozók	  cseréljenek	  gyakrabban	  köpenyt.	  	  
4. Kerüljük	  a	  karkötők,	  órák	  és	  gyűrűk	  viseletét.	  	  
5. Maszk	  felvétele	  előtt	  és	  után	  végezzünk	  alapos	  higiénés	  kézfertőtlenítést.	  	  	  
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