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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a Kalászi Idősek Klubjában intézménylátogatás 
szüneteltetésére  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021.november 15.napján értesültünk, hogy a Kalászi Idősek Klubja egyik dolgozója (technikai 

alkalmazott) SARS-CoV-2 fertőzött lett. A háziorvosa 10 nap karantént rendelt el számára. 

Az ANTSZ (illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró hivatal) által bekért táblázat 

alapján megállapítást nyert, hogy a Kalászi Idősek Klubja közvetlen kontaktjai mindannyian 

rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, az átoltottság teljes.  

A közvetlen kontakt klubtagoknak 10 napig az intézménylátogatás szünetel, mert a 

megbetegedett dolgozó olyan feladatokat lát (ott) el, hogy szükséges az intézmény teljes 

területének az alapos áttakarítása. A takarítás kiegészítésre került ózonizátorral. 

 A nappali ellátás intézménylátogatási szünetének ideje alatt egy fő közvetlen kontakt 

tüneteket észlelt, a háziorvosa 3-4 nap megfigyelést javasolt számára. 

 A nappali ellátás intézménylátogatási szünetének ideje alatt egy fő közvetlen kontakt, 

tüneteket észlelt, a háziorvosa SARS-CoV-2 vírusvizsgálatára teszt elvégzését 

javasolta. 

 A nappali ellátás intézménylátogatási szünetének ideje alatt egy fő közvetlen kontakt 

tüneteket észlelt, orvoshoz nem fordult, családja segíti. 

Ellátatlan személy a pandémia okozta intézménylátogatás szüneteltetése miatt nem maradt. 

Az intézmény nappali ellátásának pandémia miatti intézménylátogatási szüneteltetése 

2021.november 15. napjától 2021.november 26. napjáig tart. 

Az intézmény nappali ellátásának megnyitása: november 29. napjára lett ütemezve. 

Az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró hivatal a fent leírtak szerint dokumentálja 

az intézményben történő megbetegedés során tett intézkedéseket. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
fenntartásában lévő Budakalászi Idősek Klubjában (2011 Budakalász, Táncsics M. u.19.) 
2021. november 15. napjától 2021. november 26.-ig az intézményben történt megbetegedések 
(SARS-CoV-2) miatt, az intézménylátogatás szüneteltetését rendeli el azzal, hogy a nappali 
ellátást infokommunikációs eszközökön keresztül biztosítani kell.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász, 2021.november 15. 

Dr. Göbl Richárd 
Polgármester 


