
5. sz. melléklet – COVID-19 eljárásrend 2020. október 8. 

 

A betegek kórházból történő elbocsátásának, illetve az elkülönítés 

feloldásának kritériumai COVID-19 fertőzés kapcsán 

 

1. Kórházban, ápolt megerősített COVID-19 beteg/fertőzött elbocsátásának kritériumai 

1.1. Az elbocsátás klinikai feltétele 

A beteg meggyógyult (tünetmentessé vált), illetve legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei 

megszűntek vagy egyértelműen javulóban vannak, és a radiológiai kép a tüdőgyulladás 

egyértelmű javulását mutatja, vagy nem mutat kóros eltérést. Amennyiben a hazabocsátás a 

tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik, akkor otthonában a 10. napig 

elkülönítése szükséges, a hazabocsátásról a járási hivatal népegészségügyi osztályát értesíteni 

kell. 

1.2. Az elbocsátás mikróbiológiai feltétele 

Két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR 

vizsgálat negatív eredménye esetében a beteg gyógyultnak minősíthető (az első mintavétel 

nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap), és további 

elkülönítés nélkül otthonába, szociális intézménybe bocsátható, illetve a COVID-19 

fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra áthelyezhető. 

A szociális otthonba való hazabocsátáshoz szükséges mind a klinikai, mind a mikrobiológiai 

feltétel megléte. 

2. Otthonában vagy szociális intézményben elkülönített beteg/fertőzött izolációjának 

megszüntetési kritériuma 

A beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 

legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető.  

Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív SARSCoV2 PCR teszt 

mintavételének napjától számított 10. napon lehet feloldani. 

A szociális otthonban az izoláció megszüntetéséhez a fentieken túl 1.2 pontban leírt 

feltételeknek is teljesülnie kell.  

A szociális intézményben elkülönített személy izolációja a tünetek megjelenését/fertőzést 

igazoló mintavételt követő 21. napon 2 negatív eredmény nélkül is feloldható.  

3. Egészségügyi intézményben nem COVID-19 fertőzés miatt ellátott beteg szociális 

intézménybe bocsátása 

A fekvőbeteg ellátó intézmények esetében a beteg szociális intézménybe történő 

kibocsátásának feltétele egy oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat 

negatív eredménye, ha a beteget legalább 48 órán át az egészségügyi intézményben 



ápolták/kezelték. Ennél rövidebb ápolási idő esetén intézkedés és/vagy laboratóriumi 

vizsgálat nem szükséges. 

Amennyiben két napnál hosszabb ápolás után a fentiekben foglaltaktól eltérően negatív 

eredményű PCR vizsgálat nélkül történik, akkor a visszavételtől számított 10 napig 

járványügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat. Gyanús vagy megerősített COVID-19 

fertőzöttel nem lehet egy helységben elhelyezni. 

 

4. COVID-19 fertőzött egészségügyi dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás 

feloldása  

Amennyiben az egészségügyi dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID-19 fertőzése 

tünetmentesen zajlott, akkor a munkavégzéshez (a közvetlen betegellátásban való 

részvételhez) történő visszatérés feltétele két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngealis 

törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye (az első mintavétel nem lehet 

korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap).  

A tünetek megjelenését/fertőzést igazoló mintavételt követő 21. napon 2 negatív eredmény 

nélkül is fel kell oldani a foglalkozástól való eltiltás rendelkezései alól, munkahelyére 

visszatérhet és keresőképessé nyilvánítható az egészségügyi dolgozó. 

 


