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JAVASLAT autista illetve értelmi fogyatékos személyek kis 

létszámú szociális szakosított ellátásának igénybevétele a COVID-19 

vírus okozta helyzetben 

 

A COVID-19 vírus terjedése megelőzésének céljából 2020 tavaszán hozott korlátozó 

intézkedések általános jelleggel minden szakosított ellátást nyújtó intézményre vonatkoztak. 

A COVID-19 vírus  első hullám idején az idősotthonokkal azonos módon kezelte a döntéshozó 

szakma az egészséges, de fogyatékos lakóinkat: teljes kijárási és látogatási tilalmat rendeltek 

el. 

Ennek oka nyilvánvalóan nem az ő egészséges állapotuk, ami nem kockázat, viszont a zárt 

közösség (a nagyságrend, együtt lakók száma, ) jelent valamennyi kockázatot, de közel sem 

akkorát, mint a nagy egészségi kockázattal bírók, akikre tekintettel  a tilalom szólt.  Mi a 

teljes kijárási és látogatási tilalmat a szükségesnél szigorúbb intézkedésnek láttuk, ami azt a 

kockázatot hordozza magában, ami a fogyatékos állapotukból adódóan a bezártság és a 

megszokott életritmus felborulása okán viselkedéses eltérésekhez, állapotromláshoz 

vezethet. Ez jelentette számunkra a valódi kockázatot. 

A szigorú intézkedés mögött azt véljük látni, hogy a döntéshozók tartottak attól, hogy az 

egészségügyi ellátás nincs felkészülve a fogyatékos emberek, kiemelten az autista és értelmi 

sérültséggel élők kórházi ellátására - egy ilyen helyzetből ha tömegesen megjelenik, biztosan 

nagy gond lehet. 

Mindent megtettek, hogy ők így kórházi ellátásra ne kerüljenek, az egyetlen kockázati 

szempont ez volt. Viszont  az, hogy a bezárás miatt milyen állapotromlás léphet fel, erre nem 

is gondoltak. 
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Azonban a fogyatékkal élőket segítő szervezetek látták az intézkedések miatt kialakult 

tragikus helyzeteket. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény; a rehabilitációs intézmény; a lakóotthon; az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmény és a támogatott lakhatás nyújtja. 

A 100 főnél nagyobb intézmények mérete, működési mechanizmusuk és a lakóik életkora 

alapján van hasonlóság az idős otthonokkal, sőt sokban azonos a működési mechanizmus.  

Azonban más a szakosított ellátási formák közül a lakóotthon és a támogatott lakhatás: kis 

létszámú otthonok, amelyek maximum 12 fő számára kialakított „családias” otthonok. A 

szolgáltatást igénybevevők egy, illetve két ágyas szobában vannak elhelyezve.  

 

Ezekben a kis létszámú otthonokban aktív korú felnőtt autista illetve értelmi fogyatékos 

személyek élnek. Ők nem időskorú, krónikus betegek, akik fokozottan veszélyeztetettek, és 

nem tartoznak a megbetegedés kedvezőtlen lefolyásának magas kockázatúak csoportjába. 

Életkoruk alapján is jellemzően 20 és 50 éves kor közé esnek. Az értelmi fogyatékos valamint 

autista lakók számára a 2020 tavaszán a COVID-19 vírus miatt bevezetett teljes kijárási 

tilalom és ennek következményeként a bizonytalanság: a teljesen megváltozott élet, és az a 

számára érthetetlen tény, hogy nem találkozhatott hónapokon át családtagjaival, hatalmas 

érzelmi válságot és jelentős mentális problémákat okozott. Voltak lakók, akiknél ez 

epilepsziás rohamokat váltott ki, voltak, akik – a gondos ellátás mellett is - teljes 

depresszióba süllyedtek és jelentős számban mentálisan több évvel ezelőtti szintre esetek 

vissza.   

 

Felmerült a kérdés, hogy a kis létszámú otthonokban élő fogyatékos személy hogyan tud a 

jövőben fellépő újabb ilyen helyzeteket kezelni, a segítő szakemberek mit tegyenek, hogy ők 

a társadalom aktív tagja maradjanak, és mentálisan ne épüljenek le és megőrizzük őket a 

fertőzés veszélytől? 
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1. A kis létszámú otthonok működése 

A kis létszámú (lakóotthon, támogatott lakhatás) azok az autista, értelmi akadályoztatással 

élő, illetve halmozottan fogyatékos emberek számára biztosított ellátás, akik 

életvezetésében segítségre van szükségük, önmaguk ellátására segítséggel képesek és nem 

feltétlenül igényelnek állandó személyes felügyeletet. Legtöbbjük képes napközben a 

munkahelyén dolgozni, bevásárolni magának, a településen közlekedni.  

 

A támogatott lakhatású otthon közösségi alapú szolgáltatásokhoz tartozik. A településen 

belül elhelyezkedő, családi körülményeket imitáló lakókörnyezetet  jelent. A normál 

lakossághoz hasonló ingatlanokban (családi házban, illetve tömblakásban) kialakított 

otthonok. 

Működésük célja, hogy a fogyatékkal élő embereknek közösség alapú szociális 

szolgáltatásokat biztosítson, valamint az életkörülményeik a településen élő emberekhez 

hasonló élet lehetőségét nyújtsa részükre. Cél az önálló életvitel minél magasabb szintjének 

elérése, privát szféra biztosítása, a kellő segítség és gondozás mellett. 

 

2. Megelőzés 

A legfontosabb feladat a koronavírus terjedésének megelőzése, valamint a kockázatok 

csökkentése a kis létszámú szociális szakosított ellátást biztosító intézményekben.  

 

Kérdés: Milyen alternatív megoldásokkal érhető el a biztonság a teljes korlátozás és a a teljes 

elszigetelés helyett, el a COVID-19 vírus terjedésének időszakában? 

 

Javaslatok 

a. A fogyatékos személyek tanítása a fokozott személyi higiéniára 

A fogyatékos személyt meg kell tanítani a fokozott higiéniás tevékenységekre, valamint 

annak rutinná kell válni a mindennapi életük során. Azon fogyatékosok számára, akik nem 

tudják verbálisan kifejezni magukat és nem is értik az információkat verbálisan, az 

akadálymentes kommunikációs eszközökkel (AAK), a személyek értési és közlési szintjének 

megfelelő támogatásokkal kell biztosítani a megértést. 
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Szükséges a tanulás folyamatához képkártyás folyamatábrák, szabálykártyák és 

figyelmeztető kártyák (vizuális eszközök) használata, a kétszemélyes vagy kiscsoportos  

foglalkozások a tanulás időszakában, a higiéniás tevékenységek beépítése a napirendbe.  

A házakat vezető és a segítő szakemberek feladata: 

- a fogyatékos személy felkészítése az új helyzetre  

- annak megértetése, hogy a szabályok betartása fontos a saját és társai egészségének 

védelme miatt, 

- vizuális kártyák, folyamatábrák kihelyezése az otthonban  

- a mindennapos tanítás és készségfejlesztés megszervezése, kivitelezése 

- a tanulási folyamatban aktív részvétel, 

- motivációs rendszer kialakítása, jutalmazás 

- . 

 

Az immunrendszer állapotának, a természetes védekező rendszer megerősítésének is fontos 

szerepe van a megelőzésben. Ezért szükséges a lakók egészséges étrendjébe több 

gyümölcsöt és zöldséget beépíteni, valamint étrend kiegészítő vitamin tablettákkal pótolni a 

szükséges vitaminokat (C, D vitamin), ásványi anyagokat. 

 

b. Kórházi kiskönyv használata 

Az otthonokban dolgozó segítő szakembereknek fel kell készíteniük a fogyatékos 

személyeket egy esetleges kórházban történő ellátásra. Erre szolgál az előre kitölthető 

Kórházi kiskönyv1, amit a beteg és családja, illetve a támogató személy  együtt tölt ki majd 

frissítésre kerül a betegfelvétellel egy időben. Ebbe a kis könyvbe belekerültek azok a 

személyes adatok, amelyekre a kórházban szükség lehet.   Információt ad arról, hogy hogyan 

tud kommunikálni a beteg, hogyan jelzi a fájdalmat, mitől kerül stresszes állapotba és ezt 

mivel lehet oldani.  

A Kórházi kiskönyvhöz készült egy útmutató, ami segíti a kitöltést. Ezt a kitöltött kiskönyvet 

az egészségügyi dolgozók részére kell átadni, az ő munkájuk fogja segíteni. 

 

                                                           
1 http://aosz.hu/koronavirus/korhazi-kiskonyv/ 
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c. Takarítási rend fokozott ellenőrzése 

A személyi higiénia mellett a másik fontos feladat a vírus terjedésének megelőzésében az 

otthonok higiéniája. A naponta többszöri szellőztetés, a közös helyiségek naponta kétszeri 

fertőtlenítő takarítása. A fürdőszobát minden fürdés után fertőtleníteni szükséges, mielőtt 

másik lakó használja azt. 

Az UV levegő fertőtlenítő lámpa használatának beépítése az otthonok működésébe. 

A lakóknak és az őket segítőknek közös feladatuk az otthonok takarítása, és annak az 

ellenőrzése. A fogyatékos személyeket meg kell tanítani, hogy biztonsággal tudják használni 

a takarítószereket, valamint elvégezni a takarítási feladatokat. 

Szükséges a tanulás folyamatához képkártyás takarítási folyamatábrák készítése. 

Kétszemélyes foglalkozások a tanulás időszakára. A higiéniás tevékenységek beépítése a 

napirendben. Az elvégzett takarítási feladatok dokumentálása Takarítási naplóban, a napló 

és az elvégzett takarítás kijelölt személy általi ellenőrzése. 

 

d. UV-C technológiás csírátlanító lámpák használata 

Felhasználási területe: légtér és felületek csírátlanítására. Lakás, családi ház, orvosi rendelő, 

váró, iroda, kereskedelmi egység, üzem, stb. 

Az ultraibolya sugárzás nagyon hatásos olyan mikroorganizmusok elpusztítására, mint pl. a 

felületen vagy levegőben élő baktériumok, vírusok, gomba és penész. Napjaink leggyakoribb 

kórokozói, melyek rendszeresen megjelennek életünkben, kisebb-nagyobb fertőzéseket, 

járványokat okozva: influenza, legionella, szalmonella, hepatitisz, tuberkulózis, 

sztreptokókusz, e-coli, jelenleg a korona vírus. 

Ezek mind elpusztíthatók illetve szaporodásra képtelenné tehetők a megfelelő dózisú UV-C 

(germicid) besugárzással, de ezeken kívül gyakorlatilag minden, aminek van DNS molekulája. 

Az UV-C fény tisztító hatása fotokémiai eljáráson alapul. Az UV fény tönkreteszi a vírusok, 

baktériumok DNS-ét, így akadályozva meg a szaporodásukat. 

Az UV-C technológia alkalmazásának előnyei: 

 környezetbarát, vegyszermentes, nincs kémiai vagy toxikus hatása 

 nem lehet túladagolni 

 egyszeri installálás, nem igényel folyamatos felügyeletet 
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 a különféle mikroorganizmusok nem tudnak rezisztenssé válni, mint egyes vegyszerek 

ellen (pl. klór) 

 levegő fertőtlenítés esetén hatékonyabb bármely egyéb módszernél 

 alacsony bekerülési költség és alacsony üzemeltetési költségek szemben a vegyszeres 

kezelési technológiákkal 

 azonnali fertőtlenítési hatás. 

 

e. Kapcsolattartás szabályozása a családokkal, szülőkkel  

Minden ember számára a szerettei közelsége, a velük való kapcsolat, találkozás lételem. 

Ezeket a kapcsolatokat nem szabad megszakítani, mert azon lakók számára, akik szoros 

szülői függésben nőttek fel és a kis létszámú otthonba való költözés után is folyamatosan 

megmaradt a szeretet kapcsolat a családdal, maradandó károsodást okoz az elválasztás.  

Ezért fontos, hogy lehetőséget adjunk a találkozásra, illetve erre több lehetőséget vázoljunk 

föl.  

1. A találkozás helye lehetőleg legyen – amíg az időjárás megengedi - az udvar, terasz, 

veranda, ahol tudnak egymástól 1,5 m-re leülni, beszélgetni, találkozni. A hideg idő 

beállta után pedig a vendégszobában, vagy az erre kijelölt helyiségben lehet a 

találkozót megszervezni, amelyet a találkozó előtt és után UV lámpával 

fertőtlenítenek.  

2. A megelőzés időszakában fontos, hogy a családokkal megállapodás történjen, hogy 

amennyiben a házban kijárási tilalom kerül bevezetésre, akkor vállalják-e a lakó 

hazavitelét. Illetve ha nem tudják, akkor egy kijelölt szobában való találkozás, ahol 

egyszerre, egy időben csak ők vannak jelen és a vendégek az UV lámpa alatt állnak 

előtte 3 percig, hogy minden ruhájukon lévő fertőzést csírátlanítsunk.  

3. Amennyiben vállalja a család, hogy a kijárási tilalom ideje alatt egy időre hazaviszik a 

családtagot, akkor az ellátó intézmény segítse őket abban, hogy a napirendet, 

hetirendet összeállítják, annak tartalmaihoz segédanyagokat adnak haza, (mappázós 

feladatok, tableten fejelsztő játékok, kedvenc zenék, mozgásfejlesztéshez videós 

gyakorlatok, online feladatok, skype-os találkozások – mindez kiszámítható módon). 
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4. A kijárási tilalom ideje alatt történő intézménybe visszajövetelt megelőzően teszt 

készítése ajánlott, de a tünetmentességről szóló nyilatkozat és annak ellenőrzése is 

elfogadható. 

 

f. Munkahely és az otthon közötti kapcsolat, utazás szabályozása 

Számukra épp olyan fontos a munkahely megőrzése, mint az egészséges embereknél. Mivel 

mégis nem családban, hanem kis közösségben élnek, a munkáltatónak tudomással kell erről 

lennie és kiemelten arra törekedni, hogy ezen munkavállalói olyan távolságra üljenek le 

egymástól, hogy a megfertőződés lehetősége minimális legyen. A munkahelyen amennyiben 

szükséges maszkban, esetleg gumikesztyűben dolgozzanak. A lakók útközben maszkot 

viseljenek, ami akár járművön utaznak, akár gyalog mennek az utcán tömegben, megvédi 

őket a vírus belélegzésétől.  

 

3. COVID-19 tüneteit mutató ellátottal kapcsolatos teendők 

 

A kis létszámú otthonokban (lakóotthonba, támogatott lakhatásban), ha valamelyik lakó 

megbetegedik (vagy fertőzés gyanús), akkor hasonlóan kell eljárni, mint egy családban 

betegedne meg egy családtag. Csak ha megbetegedés történik, akkor válik indokolttá a kis 

létszámú otthon lezárása, házi karantén elrendelése a lakók számára, amíg a lakók részéről a 

lakosság felé fennáll a vírus fertőzés veszélye. 

 

Szükségessé válik a koronavírus fertőzött személy, vagy fertőzésre utaló jeleket mutató 

személy, valamint a lakótársai szigorúan otthon maradása és a fertőzött elkülönítése!  A 

vírusfertőzés fennállásig látogatót ne fogadjanak. 

Haladéktalanul szükséges a háziorvost, illetve az ügyeletes orvost telefonon értesíteni. 

A koronavírussal fertőzött beteg otthoni felügyelete, ápolása 24 órás legyen. Legyünk 

állandó telefonos kapcsolatban a beteg háziorvosával, a családjával. 

A beteget el kell különíteni az otthonon belül, kizárólag csak az őt ápoló segítővel 

érintkezhet. Legyen külön szobája a betegnek, az otthonon belül szükség szerint kerüljön 

átrendezésre a lakószobák összetétele. A szoba ajtaja legyen csukva, a szoba legyen jól 

szellőztethető (a hideg, párás levegő csökkenti a légszomj érzését). Amikor a beteg kilép a 
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szobából, viseljen szájmaszkot. Lehetőség szerint legyen külön fürdőszoba és WC kijelölve 

számára, de ha ez nem megoldható, akkor a beteg utána alapos fertőtlenítés szükséges. A 

beteg a saját szobájában étkezzen. 

A betegek által használt textíliákat legalább 60°C-on, más szennyesétől elkülönítetten kell 

kimosni, normál mosószerrel. 

 

A beteget ápoló segítő védelme 

Az ápoló személy használjon maszkot, hordjon kesztyűt és védő köpenyt. Rendszeresen 

mosson kezet, használjon alkoholalapú kézfertőtlenítőt és a beteg által érintett tárgyakat, 

felületeket (pl. kilincs, kapcsológombok) fertőtlenítse naponta kétszer.  

 

A beteg egészségi állapotának követése 

A betegség leggyakoribb tünetei a következők: magas láz, rossz közérzet, száraz köhögés, 

fejfájás, téves ízérzékelés, szapora szívdobogás. A magas láz önmagában is rossz közérzetet 

okoz. Gondoskodjunk megfelelő lázcsillapítókról, naponta 2-szer mérjünk lázat és jegyezzük 

fel az értékeket, a lázmenet alakulása segít megítélni a beteg állapotát és annak változását. 

A beteg maradjon ágyban, igyon sok folyadékot. Étrendje könnyű és kiegyensúlyozott legyen. 

A napi láz szintet, a tűneteket a beteg egészségügyi füzetében a segítő naponta feljegyzéssel 

rögzíti, és segíti a betegség alakulásának nyomon követését.  

 

 

 


