
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház közleménye a betegellátás átmeneti rendjéről 

 

Az új koronavírus fertőzések (COVID-19) terjedése kapcsán szükségessé vált, hogy A Zala 

Megye Szent Rafael Kórház felkészüljön a veszélyhelyzet időtartamában folyó betegellátásra. 

Intézményünkben számos kényszerű - a betegek és az egészségügyi ellátó személyzet 

biztonságát egyaránt szolgáló - átmeneti szervezési intézkedést vezettünk be az elmúlt 

napokban. 

Az intézkedésekkel összhangban több osztály átmenetileg elköltözött korábbi helyéről és a 

betegutak átgondolása is indokolttá vált. A főbb változások az alábbiak.  

 

Belépés az intézmény területére: 

 

Az intézménybe az „A” jelű főépület bejáratán keresztül kell megérkezniük a pácienseknek - 

a sürgősségi osztályra igyekvőknek is. A főépületi bejáratnál lévő belépési ponton pultot 

helyeztünk el, ahol munkatársaink csekklista alapján napi 24 órában elvégzik az érkezők 

kikérdezését a COVID-19 fertőzés kockázata tekintetében és gondoskodnak 

továbbirányításukról. Itt van lehetőség a fekvőbetegek részére feliratozott küldemények 

leadására és cseréjére, naponta 13:00-tól 15:00 óráig. A csomagokat munkatársaink juttatják 

el az érintett osztályokra. 

 

Az osztályos felvételre, sürgős műtétre, vizsgálatra, kúraszerű ellátásra érkező személyekről, 

a látogatáson kívüli személyes kapcsolattartásra engedéllyel rendelkezőkről a tárgynapot 

megelőző nap 16:00 óráig az osztályok névsort állítanak össze, melyet a belépési pontra 

leadnak.  

 

A Rendelőintézetben működő szakrendelések és a Központi Laboratórium sürgős beutalás 

vagy a szakrendelés visszahívása alapján vehető igénybe. Az épület Zrínyi út felől nyitva álló 

főbejáratánál ugyancsak munkatársaink működnek közre a betegirányításban. Mozgásában 

korlátozott személy számára a Rendelőintézet és a Diagnosztikai tömb közötti bejárat 

használható. 

 

Az intézmény Zrínyi úti bejáratát a mentőszolgálat, a betegszállítók, valamint a mosodai és a 

konyhai ételszállító járművek, továbbá kitűző felmutatásával az egészségügyi dolgozók 

használhatják. 

 

A Zárda utcai bejáraton kizárólag az egészségügyi személyzet, a mentőszolgálat járművei, a 

művese állomásra érkező betegszállító járművek és az elhunytak szállítását végző járművek 

közlekedhetnek.  

 

A járványveszélyre tekintettel a kórház területére ételfutárok, csomagküldő szolgálatok 

szállítói nem léphetnek be, kivéve, ha a csomagküldő szolgálat munkatársa igazolja, hogy 

egészségügyi felhasználású megrendelés szállítását teljesíti. 

 

A főépületben üzemeltetett büfé bezárt. A Rendelőintézet földszintjén 2020. március 26-tól 

ismét működő büfét kizárólag az intézmény dolgozói vehetik igénybe.   

 

Megértésüket köszönjük. 

 

Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

 


