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Tárgy: tájékoztatás az intézmény látogatási 
rendjéről 
 
 
Tisztelt Hozzátartozó/Törvényes Képviselő! 
 
 
Tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy az Aranybárka Egyesület Seregélyesi Intézményében 
2022.04.01-től ismét lehetőséget biztosítunk a bentlakók látogatására. 
 
A látogatás szabályait kérjük tartsák be Hozzátartozóik, a többi Lakó és Önnmaguk érdekében, 
hogy a hosszú szünet után a lehető legkevesebb egészségügyi probléma keletkezzen. 
 
A látogatás csak előre egyeztetett időpontban lesz lehetséges, egyszerre 2 fő részére, 
maximum 30 perc időtartamig. Bejelentkezés a www.aranybarka.hu oldalon a kapcsolat fül 
alatt található online időpont foglaló segítségével (Hozzátartozói látogatás-Seregélyes 
menüpont választásával). Az Ellátott nevét is tűntessék fel. 
 
 

• A látogatási idő teljes időtartama alatt a szájmaszk használatát kérjük 
 

• Amennyiben az időjárás és az Ellátott állapota engedi a kertben tudnak találkozni – kivétel 
a fekvő betegek. Ha ez nem megoldható az emeleteken található közösségi helyeken 
tudnak beszélgetni. Kérem a lakószobákba nem menjenek be. 

 

• Kérem, ha élelmiszert és dohányárut hoznak, minden esetben adják át munkatársainknak. 
Hosszú évek tapasztalata, hogy látogatásokat követően gyomorrontás, hányás, hasmenés, 
esetleg szorulásos panaszok lépnek fel. Ennek elkerülése végett a csomag tartalmát nem 
egyszerre adjuk át. 

 

• Az Intézmény elhagyására, hazalátogatásra is lehetőséget biztosítunk – figyelembe véve a 
megkereséseket a választások és a közelgő húsvéti ünnepekkel kapcsolatban. Az 
intézmény elhagyását követően 1 db gyors teszttel lehet visszajönni- kivétel az oltatlan 
Lakóink ők 1 db 24 órán belüli PCR teszttel jöhetnek vissza Intézményünkbe. Kivételes 
esetekben elfogadjuk az intézmény területén elvégzett gyorstesztet, ehhez minden esetben 
előzetes egyeztetés szükséges.  
 

• Amennyiben ruhaneműket hoznak Lakóink részére azokat névvel jelölve kérjük leadni 
munkatársainknak, hogy felvehessék a leltárba. Kérem amennyiben korábban már hoztak 
be ruhákat jelöletlenül a látogatás alkalmával hozzanak be névcímkéket, amit pótlólag be 
tudunk tenni a ruhákba. ruha címkék rendelhetők a www.nevcimke.hu és a www.ovisjel.hu 
oldalakról 

 
Seregélyes, 2022.03.10. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Tótszöllősy-Wolf Szilvia  Kővári Éva 
 intézményvezető  vezető ápoló 
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