Azonosító
1441950

A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő megírta, hogy tudomása szerint egy budapesti
gyermekotthonban - az igazgató hozzájárulásával és az
egységet vezető szakmai igazgató engedélyével koronavírussal fertőzött személy dolgozik egy olyan
gyermekcsoportban, amelyben koronavírussal fertőződött
gyermekek vannak. Bejelentő álláspontja szerint a fertőzött
dolgozónak betegállományban és otthoni karanténban
kellene lennie, ehelyett folyamatos munkarendben munkát
végez az intézményben. Bejelentő álláspontja szerint ez a
gyakorlat nemcsak törvény- és szabálysértő, hanem nagyon
veszélyes mind a bentlakókra, mind a gyermekotthon más
dolgozóira nézve is, ezért ehhez kapcsolódóan kéri az erre
illetékes gyors intézkedését.

Státusz
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a bejelentést
kivizsgálta és részletesen megírta miként kezelte az érintett Gyermekotthon (a
továbbiakban: Gyermekotthon) a 2021 november és december hónapban történt
COVID-19 fertőzés kapcsán kialakult helyzetet. Megírta, hogy 5 gyermek
betegedett meg koronavírusban, akik kórházi ellátást nem igényeltek, ezért a Heim
Pál Gyermekkórház által kirendelt gyermekorvos kezelte őket és vizsgálta
csoporttársaikat, valamint járványkezelési tanácsokkal látta el a Gyermekotthon
munkatársait. Megírta azt is, hogy a betegséggel érintett gyermekek izolálása a
tünetek észlelésekor haladéktalanul megtörtént, illetve a további megbetegedések
után izolációs csoportot jelöltek ki számukra. A fertőzéssel érintett gyermekek
csoporttársai megfigyelés alá kerültek, oktatási intézménybe orvosi engedélyt
követően kezdtek járni. A Gyermekotthon folyamatosan biztosította mind a
szakellátók, mind az ellátottak számára a szükséges védőeszközöket,
felületfertőtlenítő szereket, gyorsteszteket stb., és minden érintett ellátott esetében
értesítette az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi
Osztályát. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a szakellátók eleinte váltott
műszakban láttak el szolgálatot, majd az egyik gyermekfelügyelő a saját igazolt
fertőzését követően – a Gyermekotthon orvosának szakmai támogatására és
kielégítő egészségügyi állapotára tekintettel – 10 napra maga vállalta el az izolációs
csoportban a folyamatos ügyeletellátást, ezzel segítve a többi szakellátó
megfertőződésének elkerülését és a folyamatos feladatellátás biztosítását.
Megjegyezte, hogy ez a feladatvállalás összhangban állt azon orvosi
szakvéleménnyel is, amely ajánlása szerint a járvány megfékezése érdekében
célszerű, ha az elkülönített gyermekekkel nem váltott műszakban több dolgozó,
hanem 1 fő szakellátó dolgozik folyamatosan. A fenti intézkedésekről Budapest
Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatása megtörtént,
aki a javaslattal egyetértett, és a fertőzéssel érintett szakellátó számára a járványügyi
megfigyelést 2021. november 26. napjától 2021. december 5. napjáig a
Gyermekotthon területére rendelte el, aki a kijelölt időtartamban egyedüli
gyermekfelügyelőként folyamatos ügyeletet látott el az elkülönített csoportban,
majd 2021. december 6. napján kielégítő egészségügyi állapotban távozott a
Gyermekotthonból.

