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Kedves Gazdik! 
 

Az emberi koronavírus járványhelyzetre való 

tekintettel, az Önök, munkatársaink és családtagjaink 

védelme érdekében az alábbi információkat és 

kéréseket ajánljuk szíves figyelmükbe: 

 

Ha Ön lázas, légzőszervi tünetei vannak (orrfolyás, köhögés), vagy ha Ön 
fertőzött területen tartózkodott 14 napon belül, vagy karantén (akár 
önkéntes is) alatt van, beteg állat szállítására kérjen meg mást, aki a 
fertőzött környezettel nem hozható kapcsolatba! 

Mivel a fertőzés az idősebb emberekre a legveszélyesebb, ezért az idősebb 
tulajdonosok kérjenek meg más, fiatalabb személyt a beteg állat 
szállítására. 

A beteg állat beszállítását a lehető legkevesebb személy kísérje. 
Gyermekeiket ne hozzák el a kórházi vizitre. 

A váróban való várakozás során egy állattal lehetőség szerint egy tulajdonos 
tartózkodjon! 

A várakozás és a vizsgálat ideje alatt kifejezetten kérjük, hogy tartsanak 
megfelelő távolságot (2 méter), mind a többi várakozótól, mind a kórházunk 
dolgozóitól! 

Előre láthatóan hosszadalmasabb várakozási idő esetén, a regisztráció 
elvégzése után - lehetőség szerint - az udvaron (autóban) szíveskedjenek 
várakozni! Kollégáink szólítani fogják Önöket. 

Arra kérjük Önöket, hogy tartsák be a hivatalosan javasolt járványvédelmi 
intézkedéseket! 

A rendelőbe egy állattal egy gazdit áll módunkban beengedni, kivéve ha 
kollégáink szükségesnek látják ettől az előírástól eltérni. 

A rendelőbe való belépés előtt legyen szíves az adott lehetőségek között 
kézfertőtlenítést végezni! 

A járványvédelmi helyzet, az Önök és magunk kontaktjainak 
feltérképezésének segítése érdekében munkatársaink kérhetik Önt, hogy 
igazolja személyazonosságát (személyi, útlevél, jogosítvány). Ezt azért 
kérjük, hogy egy esetleges fertőzés esetén a kontaktusba került személyek 
azonosíthatók legyenek. Az azonosításra nem kötelezhetjük partnereinket, 
szolgáltatást viszont csak azoknak nyújtunk akik kérésünknek eleget 
tesznek. 

A járványvédelmi óvintézkedések miatt a kórházban ápolt betegek 
látogathatóságát korlátozzuk. Kérjük, hogy a kórházi felvételt megelőzően 
időben tájékozódjon kollégáinktól az aktuális korlátozásokról. 

A körülményesebb működés, gyakoribb fertőtlenítés, dolgozói létszám 
csökkenése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat, működési rendünk 
változhat. 

Honlapunkon, Facebook oldalunkon és a váróban is folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk Önöket, az aktuális járványvédelmi intézkedéseinkről. 

 
Megértésüket köszönjük 


