Eljárásrend területi védőnőknek

Az Operatív Törzs 2021. március 4-i bejelentése alapján 2021. március 8-tól az óvodások és
az általános iskolák bezárásra kerülnek.
A területi védőnők a kötelező szűrővizsgálatokat, újszülött ellátást, várandós gondozást a
következő szempontok szerint végzik:
-

Munkavégzés a védőnői tanácsadóban történjen. A munkáltató köteles biztosítani a
digitális kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket (asztali gép, laptop, okos telefon),
alkalmazásokat (skype, FB, wiber, egyéb videóhívás) és megfelelő minőségű
mobilinternet vagy wifi kapcsolatot.

-

Szükség esetén az otthoni munkavégzés akkor lehetséges, ha a védőnői tanácsadó
nem áll rendelkezésre legalább a munkaidő felében.

-

A fokozott gondozást igénylő egészségügyi, szociális, vagy mindkét okból
veszélyeztetett várandós anyák, csecsemők és gyermekek, családok esetében
továbbra is szükséges a személyes kapcsolattartás az előírt gondozási terv vagy
irányelv szerint (előre egyeztetett időpontban tanácsadóban vagy a család
otthonában).

-

Az előírt szűrővizsgálatok várandós anyák, csecsemők és gyermekek esetében előírt
gondozási terv vagy irányelv szerint előre egyeztetett időpontban tanácsadóban
történnek.

-

Az újszülöttek és gyermekágyas anyák otthoni gondozásba vétele a szülést követő
korai hazadás miatt személyes kapcsolattartással valósítandó meg, majd ugyancsak
személyes otthoni látogatással hetente egy hónapos korig.
A szülő, amennyiben a személyes kapcsolattartás kerülését kéri, a telekommunikáció
eszközeivel biztosítani kell a kapcsolattartást.

-

Abban az esetben ha a gondozott nem rendelkezik digitális eszközökkel, a
kapcsolattartás postai vagy papíralapú dokumentációval történjen.
A dokumentációban rögzíteni kell, hogy a gondozási esemény tanácsadás hogyan és
mikor történt.
Az életkorhoz kötött, kötelező védőoltások rendjétől lehetőleg ne térjenek el. Ezekről
telefonon vagy elektronikusan tájékoztassa a védőnő a családot, de az oltás beadását
a szülő egyeztesse a gyermek háziorvosával.

-

A tanácsadó ajtajára kerüljön kifüggesztésre, hogy milyen esetben és módon lehet
igénybe venni a védőnői tanácsadást.

-

A helyiségben csak egy gondozott/szülő tartózkodjon. Két gondozott között
szellőztetés és fertőtlenítés történjen.

-

Személyes megjelenés esetén szükséges szájmaszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő,
felületfertőtlenítő.
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