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1. Maradjon otthonSban
Az otthon tort6n5 elkrilonit6s aj6nlott id6tartama jelenleg 1,4 nap. Ezid6 alatt csak akkor hagyja el
otthondt, ha esetleg eg6szs6gt-igyi ellStdsra van szriks6ge. Ez ut6bbi esetre vonatkoz6an a 4.6s 8.
pontokba n fogla lta l<at kel I figyelem be ve nni.

Ne menjen dolgozni, ne menjen oktatdsi-nevel6si int6zm6nybe, ne haszndlja a kozoss6gi tereket, ne
haszndlja a tomegkozleked6st vagy taxiszolgdltatdst addig, amig arra vonatl<oz6an tan6csot nem kap,
hogy mil<ort6l teheti ezt meg biztonsdgosan.
Amennyiben egyedtll 61, az otthoni ellStds6t onma96nak kell megszerveznie a hozzdtartoz6i vagy
ismer6sei seglts6g6vel, p6lddul ha 6lelmiszerre, egy6b hdztartdsi cikk beszerz6s6re vagy gy6gyszerre
van szi.iks6ge. Lehets6ges az is, hogy telefonon vagy az interneten rendel magdnak sziil<s6ges
dolgokat. Az 6tv6telt vagy l<iszdllftdst rigy k6rje, hogy a csomagot hagyjdk azajtaja vagy a kapuja el5tt,
ne szem6lyesen vegye 5t,
2. Amennyiben nem egyediil 61, kiikinitse el mag5t a hdztartdsdban
szem6lyekr5l (ha erre lehet6s6g van)

616

csal6dtagokt6l, mds

A

hdztartdsdban 616 csalddtagokt6l, mds szem6lyektSl elki)loniilten, egy szell6ztet6sre alkalmas
szobdban tart6zkodjon. A szobdban az ablal<on, -erk6lyajt6n keresztirlgyakran szell5ztessen. A szoba
ajtajdt tartsa csukva.

tobb mint egy WC 6slvagy fi.ird6szoba van otthondban, akkor legyen egy WC es/vagy fi.ird6szoba
azdn szAmlra kijelolve, 6s ne haszndlja azt a WC-t 6s/vagy fi.ird6szobdt, amit mdsok haszndlnak.
Ha csak egy WC es/vagy fLlrd6szoba van otthondban, a helyis69 rendszeres takaritdsa sztiks6ges.
Ha

Javasolt, hogy lehet6s6g szerint legyen egy beosztds a WC 6s/vagy filrd5szoba haszndlatdra [rgy, hogy

On haszn6lja ezel<et utols6nak. A haszndlat utdn alaposan ki kell takaritani a WC-t 6s /vagy
fi.irddszobdt. Fontos, legyen sajdt torolkozdje, mind a ftlrd6s utSni torolkoz6sre, mind pedig a
k6zmosds utdni k6ztorl6sre,6s ezeket az egy hdztart6sdban 615 csal6dtagok, mds szem6lyek ne
hasznd ljd k.

Ha olyan szdlldson lal<ik, ahol kozos hasznSlatil konyha, frirdSszoba vagy kozoss6gi terek vannak (pl.
koll6gium, alb6rlet), maradjon a szobdjdban csukott ajt6 mogott, csal< akkor hagyja el a szobdjdt, ha
fe lt6tlen ii I szii ks6ges, 6s ekkor viselje n o rr-szdj maszkot.

Ha a konyha haszndlatdn osztozik mdsokkal (akdr otthon, akdr koll6giumban, alb6rletben, stb.),
lehet6s6g szerint ne haszndlja akkor, amikor mdsok is ott tart6zkodnak. Ha ez nem lehets6ges, a
kozos konyhdban va16 tart6zkoddskor viseljen orr-szdjmaszkot. Az 6telt a szobdjdban fogyassza el.
3. Keriilje a hdztartdsi eszkozok, tdrgyak kozos hasznSlatdt
Ne haszn6ljon kozos tdny6rokat, poharal<at, bdgr6ket, evdeszkozoket, torolkozSket, dgynem(t vagy
mds tdrgyakat mdsokkal kozosen, ezek legyenek sajdt haszn6latra kijeloltek.

Haszndlat utdn minden tdny6rt, poharat, bogr6t, ev5eszkozt alaposan el kell mosogatni. Ha
rendelkez6sre 5ll, haszndljon mosogat6g6pet ezel< mosogatdsdra 6s sz6ritiisdra. Ha ez nem
lehets6ges, mosogassa el ezeket meleg vizzel6s mosogat6szerrel, 6s alaposan torolje meg, egy kulon,
mdsok dltal nem haszndlt konyharuhdval. A konyharuhdt a szobdjdban tartsa.
Ha a fenti ajdnldsokat nem lehet betartani, akkor az otthondban va16 ell<ill6nit6s helyett mds
m6dozatot kell taldlni az ell<rllonft6sre.
4. TelefonSljon, miel5tt orvoshoz fordul
Bdrmely orvosi vizsgdlat vagy sztiks6ges eg6szs6giigyi ellStds elcitt telefonon egyeztesse a szem6lyes
megjelen6s lehet6s6geit hdziorvosdval vagy mds eg6szs6gtrgyi szolgdltat6val. Erre az6rt van szUl<s6g,
hogy az orvos vagy az eg6szs6gtigyi int6zm6ny el6re felk6szrllhessen, 6s megelSzS int6zked6sel<et
tehessen a mdsokka I va 16 6rintkez6s min ima liz6l6s6ra.
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5. Viseljen orr-szdjmaszkot, amennyiben orvosa vagy az eg6szs6giigyi hat6s5g ezt iavasolja

Amennyiben orr-szdjmaszk haszndlatdt javasoltdk Onnek, ezt viselnie l<ell al<l<or, amikor mdsokkal van
egy helyis6gben vagy szem6lyesen megy orvosi vizsgdlatra. Ha bdrmilyen okndl fogva nem tud orrszdjmaszkot viselni, akkor egy sdllal (egy6b textillel) is el tudja tal<arni orrAt, szAi6t.
6. Ti.isszent6skor 6s kiihtig6skor takarla el sz5j5t 6s orrdt

Tijsszent6skor 6s koho96skor takarja el sz6jdt 6s orrdt egy papirzsebkend6vel, majd dobja ki azt a
szemetes kukdba (ennel< kezel6s616l lSsd a 10. pontot). Ezutdn legaldbb 20 mdsodpercen dt mosson
l<ezet szappannal 6s vizzel, majd torolje szlrazra a kez6t. Ha nem dll rendelkez6sre k6zmosdsi
lehetds6g, a1kor fert6tlenitse kez6t, pl. zsebben hordhat6 alkoholos k6zfert6tlenit6szerrel. Ha nincs
k6zn6l

pa

pirzsebke nd6, a konyokhajlatd ba kohogjon vagy ttjsszentsen,

7. Mosson gyakran kezet

A k6zmosdst alaposan, szappannal 6s v[zzel kell elv6gezni. A beszappanozott kezet legalSbb 20
mdsodpercen keresztijl dorzsolje dt, majd oblitse le a szappanos habot vizzel,6s torolje szArazra
kezeit. Keritlje a szemeinel<, orrdnak, szdjdnak 6rint6s6t, ha elStte nem mosott kezet.

a

8. Figyelje magdt, hogy jelentkeznek-e l6g0ti fert6z6s tiinetei

Azonnal k6rjen orvosi segits6get, ha ti.inetek jelentkeznek, p6ld6ul beldzasodik, kohogni kezd vagy
l69z6se nehezitett lesz.
Ha nem siirg6s esetrSl van sz6 (pl. tt-inetei vagy dllapota nem sf lyos), el6gs6ges, ha hdziorvos6t hivja
fel telefonon tovdbbi tandcs6rt.
jelezni kell a
Ha stirg6s esetr6lvan sz6, akkor ment6t kell hivni a 11-2-es szdmon, 6s a tunetek mellett
seg6lyhiviist fogad6 szem6lynek azt, hogy 6n eddig otthondban volt elktilonitve az rij koronavirus
terjed6s6nek mege16z6se c6ljdb6l.
9. Ne fogadjon lStogat6kat otthondban

Ne hivjon, ne engedjen be ldtogat6kat otthondba. Ha sttrg6sen kommunikdlnia kell valakivel, akivel
nem egy hdztartdsban 61, tegye ezt telefonon vagy elektronikus tlton (pl. emailben, internetes
vide6besz6lget6sben). Ha mindenk6ppen szi.iks6g van arra, hogy otthon6ban valaki felkeresse Ont,
akkor el6tte besz6lje meg ezt telefonon hdziorvosdval.
10. A hdztartdsban keletkezett hullad6k kezel6se

Minden olyan hullad6kot vagy szemetet, bele6rtve a haszndlt papirzsebkendSt vagy orr-szdjmaszkot,
amellyel 6rintkezett, m(anyag szemetes zs6kba kell dobni 6s a zsdkot lezArni, amikor megtelt. A
m(anyag szemetes zsdkot egy mdsodik szemetes zsdkba kell ezutdn tenni, amit szint6n le kell zdrni'
Ezt a szemetes zsdkot lehet a szokdsos m6don kidobni.
1L. A hdztart5sban keletkezett szennyes kezel6se

Amennyiben van otthon mos6g6pe, minden szennyes ruhanem(t, dgynemUt, tdrolkoz5ket,
konyharuhdkat legaldbb 6O"C-on, mds szennyes6tSl elki.ilonitetten kell kimosni. Amennyiben nincs
otthoni mosdsra lehetcisdg, a szennyest zs5kba kell helyezni,6s az elkillonit6s letelte utdn kell
kimosni.

Ha esetleg az elki.ilonit6s ideje alatt trinetei jelentkezn6nek 6s az elvdgzett diagnosztikus
laborat6riumi vizsg6lat eredm6nye az On (rj koronavirus okozta fertSzotts6g6t igazolja, akkor
(tmutatdst fog kapni a szennyes ruhanem(vel kapcsolatos eljdrdsra.

Ha a fenti ajdnl6sokat nem lehet vagy nem tudja betartani,

akkor az otthondban val6 elki.ikinit6s helyett m5s m6dozatot kelltaldlni az elkiil<init6srel
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