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Bejelentkezés 

Az intézményben a járó- és fekvőbeteg ellátás 

igénybe vétele előzetes időpontegyeztetés alapján 

lehetséges. 

Kézfertőtlenítés 

Érkezéskor a kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítő 

használata kötelező.  

Maszkviselés 

Az intézményben tartózkodás ideje alatt az orrot 

és szájat eltakaró textilmaszk vagy sebészi maszk 

használata kötelező.  

COVID előszűrés 

A légúti megbetegedés illetve a COVID-19 egyéb 

tüneteit mutató páciensek abban az esetben 

vehetik igénybe az intézmény ellátásait, ha 

előzőleg a rendelőben átestek egy antigén 

gyorsteszten, melynek eredménye negatív. Az 

antigén gyorsteszt 3.630 forintos költsége a 

páciens által térítendő. Ha a páciens 7 napon belüli 

pozitív PCR teszt eredménnyel rendelkezik, 

intézményünk nem láthatja el. 

Műtétre érkezés szabályai 

Műtétre érkező páciensek esetében a beavatkozás 

napján az intézményben, a páciens költségén 

végzett antigén gyorsteszt negatív eredménye 

szükséges az ellátás igénybevételéhez. 

Látogatás a fekvőbeteg osztályon 

A kórház fekvőbeteg osztályára minden 

pácienshez naponta legfeljebb 2 látogató mehet 

be 30-30 percre, vagy ha 1 látogató megy be, akkor 

legfeljebb 60 percre.  

Fekvőbeteggel bent tartózkodó 
kísérő 

Kiskorú, fogyatékkal élő vagy egyéb, 

méltányolható indokkal a pácienssel az ellátás 

teljes ideje alatt bent tartózkodó kísérő az 

intézményben, a kísérő költségén végzett antigén 

gyorsteszt negatív eredménye birtokában léphet 

be a fekvőbeteg osztályra.  

Szülés előtti tesztelés 

Spontán szülésre, szülésindításra, vagy 

programozott császármetszésre érkezők esetén a 

beavatkozás napján az intézményben, a páciens 

költségén végzett antigén gyorsteszt negatív 

eredménye szükséges az ellátás igénybevételéhez. 

A teszt pozitív eredménye esetén a szülő nőt a 

Semmelweis Egyetem COVID-ellátásra kijelölt 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája látja el. 

Szülészeti látogatókra, kísérőkre 
vonatkozó szabályok 

A szülészeti központban tartózkodó kismamákhoz 

naponta legfeljebb 2 látogató mehet be 30-30 

percre, vagy ha 1 látogató megy be, akkor 

legfeljebb 60 percre. A látogató és a szülésre 

érkező bent tartózkodó 1 fő kísérő az érkezéskor 

az intézményben, a látogató költségén végzett 

antigén gyorsteszt negatív eredménye birtokában 

léphet csak be a szülészeti központba.  
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