
 
 
 

 
 

COVID-19 JÁRVÁNY IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ HÁZIREND-KIEGÉSZÍTÉS 

 

A Dévény Anna Alapítvány telephelyén a COVID-19 járvány időtartama alatt végzett DSGM-kezelésekre 

vonatkozóan a következő házirend-kiegészítés irányadó: 

 

DSGM-protokoll szerinti kezelések végzésének egészségügyi feltételei 

• a gyermek és a kísérő testhőmérséklete nem éri el 37 fokot, 

• a gyermeket kísérő szülő a saját és gyermeke egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatot kitölti, 

• a kitöltött egészségügyi nyilatkozat alapján a gyermek és a kísérője feltételezhetően nem COVID-19 

fertőzött, 

• a gyermek és a kísérője a COVID-19 vírus vagy más betegség tüneteit nem mutatja 

 

DSGM-kezelés végzéséhez szülők által biztosítandó textíliák és játékok 

• a teljes testkezelésre 140x200 cm méretű textil lepedő vagy paplanhuzat,  

• az arc-, koponya- és szájkezelésre 100x100 cm méretű textil lepedő vagy paplanhuzat, 

• minden kezeléshez legalább 2 darab kisméretű textil pelenka vagy nagyon puha textil zsebkendő, 

• a gyermeknek saját játék 

 

Öltözék a DSGM-kezelés teljes időtartama alatt 

• a gyermek hosszú ujjú vékony body-t / harisnyanadrágot vagy lábfej nélküli vékony nadrágot visel 

zoknival, 

• a kísérő legalább háromrétegű („orvosi”) maszkot visel 

 

Belépés és magatartás a DSGM-rendelőben 

• a gyermeket egy szülő kísérheti kezelésre (testvérek esetén gyermekenként egy szülő lehet jelen), 

• ha több gyermek érkezik egyszerre a rendelő épületéhez, akkor a rendelő bejárata előtt legalább 1,5 

méteres távolságot megtartva érkezési sorrendben kell várakozni,  

• a rendelő épületébe egyszerre csak egy gyermek és kísérője léphet be, 

• további kísérő a rendelő épületébe nem léphet be, 

• a kísérő a rendelőbe való belépést megelőzően legalább háromrétegű („orvosi”) maszkot vesz fel (ha 

nem rendelkezik legalább háromrétegű („orvosi”) maszkkal, akkor az Alapítvány biztosítja azt), 

• a kísérő az utcai cipőjét a rendelő épületébe való belépéskor leveszi és papucsot vesz fel, 

• a kísérő a kezeit fertőtleníti, 

• a kísérő a gyermeket levetkőzteti, 

• a kísérő a kezeit ismételten fertőtleníti, 

• a kísérő a kezelő helyiségben a kezelés alatt az arra kijelölt széken foglal helyet, kivéve, ha a DSGM-

szakgyógytornász másképp nem kéri, 

• a kísérő és a gyermek a kezelést követően a rendelő épületét a legrövidebb időn belül elhagyja, a 

rendelő épületében jelenleg nincs lehetőség szoptatásra és /vagy etetésre. 
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