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COVID-19 követendő eljárás a „Eljárásrend_09.21_.pdf” című dokumentum alapján  

 
Gyanús eset Valószínűsített eset Megerősített eset 

• minden olyan személy, aki teljesíti 
a klinikai kritériumokat, VAGY 

• Minden olyan személy, akinél az 
orvos a COVID-19 fertőzést 
gyanítja.  

• minden olyan gyanús eset, akinél 
fennáll az epidemiológiai kapcsolat, 
VAGY 

• Akinél teljesül a diagnosztikai 
képalkotó kritérium 

• minden olyan személy, akinél 
teljesül a laboratóriumi kritérium. 

OSZIR-ba kötelező a bejelentés: U0720 
OSZIR-ba kötelező a be- és kijelentés 

is: U0710 

Elkülönítés kötelező Elkülönítés kötelező Elkülönítés kötelező 

HO általi elkülönítés elrendelés, és TP HO általi elkülönítés elrendelés, és TP 
HO általi elrendelés és TP, ha nem 

kooperál, hatóságnak (ÁNTSZ) 
bejelenteni! 

• Van határozat: Z2900, 7-es kód,  

• Nincs határozat: Z2900, 8-as kód 

• Van határozat: U0720, 7-es kód 

• Nincs határozat: U0720, 8-as kód 

• Van határozat: U0710, 7-es kód 

• Nincs határozat: U0710, 8-as kód 

Amíg nincs határozat, addig 8-as kód, amikor már van, onnantól 7-es kód, szükség esetén dg. váltás is! 
Azaz, ha „gyanúsról” „valószínűsített” vagy „megerősített” lesz, akkor dg-t váltani kell U0720, ill. u0710-re. Ha határozat 

születik később, akkor visszamenőleg korrigálni kall a 8-as kódot 7-re! 

Diagnosztikai PCR vizsgálat elrendelés 

PCR: indokolt, de nem kötelező 

Kötelező, HA: 

• klinikai tünetek teljesülése  
ÉS 

• tüneteket megelőző 14 napon olyan területen járt vagy tartózkodott, ahonnan 
járványt, vagy közösségi terjedést jelentettek be, vagy 

• soros kapcsolatban volt igazoltan fertőzött vagy valószínűsítetten fertőzött 
pácienssel, vagy  

• a páciens járó, vagy fekvőbeteg ellátásra szorul bármilyen okból, vagy 

• a páciens betegellátásban résztvevő EÜ dolgozó. 

 
Összegezve, PCR teszt megrendelhető minden tünetesnél, mivel MO-n jelenleg 
közösségi terjedést NNK bejelentette! 

 

COVID-19 kritériumok 
Klinikai kritérium 

(legalább 1 megléte) 
Epidemiológiai kritérium Képalkotó kritérium Labor kritérium 

• láz (>= 38 C) 

• köhögés 

• dyspnoe 

• szaglás/ízérzet zavara 

(tüneteket megelőző 14 
napban) 

• Soros kontakt igazolt 
fertőzöttel, 

• tüneteket megelőző 14 
napon bentlakásos vagy 
EÜ intézményben lakott 
vagy dolgozott, és az 
intézményben igazoltan 
COVID járvány zajlik. 

• Típusos radiológiai kép 
(rtg. vagy CT) 

• PCR pozitivitás 

Felszabadítás 

Kritérium: 

• 3 napja láztalan, és légúti tünetektől mentes, és a kontaktus napjától vagy a tünetek megjelenésétől 
számítottan 10 nap eltelt. 

• 10. nap előtt nem szabadítható fel azon személy sem, aki 48 óra különbséggel levett 2 db. negatív teszt  
eredményével rendelkezik!  

Felszabadításhoz PCT teszt nem szükséges, kivéve, ha a páciens: 

• EÜ dolgozó 

• Tartós, ápolási és gondozási intézetben ellátott/gondozott, vagy ott dolgozó személy. 
o A fenti két esetben az elkülönítés elrendeléskor és a kontaktust követő 10. napon kell végezni a PCR 

tesztet. 

 


