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A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet érinti a védőnői feladatellátást. Ebben a
helyzetben a munkavégzés újra gondolása szükséges, különös tekintettel arra, hogy nincs
egységes védőnői munkáltatói háttér és szakmai vezetés.
Problémák:
A hatályos jogszabály szerint a védőnői ellátást lemondani nem lehet, viszont a jelenlegi
veszélyhelyzetben minimalizálni kell a személyes érintkezéseket, így megoldást kell találni
arra, hogy mi a teendő akkor
-

ha a szülő kéri, hogy a védőnő ne látogassa otthonában
ha a szülő nem szeretné a tanácsadóba bevinni a gyermeket státusz vizsgálatra
ha az általános vagy középiskola bezár, az iskolavédőnő hogyan végezze munkáját
ha az általános iskolában a szülő megtagadja a kötelező védőoltás beadását a
koronavírusra tekintettel.

Javaslatok:
-

-

-

-

-

a munkavégzés a védőnői szobában történjen
családlátogatás esedékessége esetén, az előzetes telefonos egyeztetéskor legyen
felajánlható a digitális eszközön történő tanácsadás: pl. skype (letölthető a laptopra
ingyenesen), telefon, videóhívás. Ezek a kontaktok kerüljenek elfogadásra a
veszélyhelyzet idejére. Így elkerülhető, hogy a szószerinti családlátogatás elutasítása
miatt jelenteni kelljen a gyermekvédelemnek.
a védőnő kérhessen szóbeli nyilatkozatot a gondozottjaitól arról, hogy a
látogatás/találkozás előtti 14 napban voltak-e koronavírussal fertőzött
területen/országban vagy találkoztak-e olyan ismerőssel, aki járt ott
szűrővizsgálat esedékessége esetén legyen felajánlható a digitális eszköz használata:
telefonon kikérdezni a szülői kérdőívet, a gyermek állapotát, vagy lefényképezi a
szülő a kérdőívet és elküldi e-mail-ben
amennyiben szükséges a személyes megjelenés, kell a szájmaszk, gumikesztyű,
kézfertőtlenítő (ezt biztosítani kell).
várandósgondozás esetén a szükségesnél ne történjen több tanácsadás, de az előírt
alkalmakat be kell tartani. Találkozás esetén kell a szájmaszk, köpeny, gumikesztyű
vagy kézfertőtlenítő a vizsgálatok előtt.
a dokumentációban rögzíteni kell, hogy a tanácsadás hogyan és mikor történt
az iskolavédőnők munkavégzési lehetőségeit meg kell vizsgálni, mert sok helyen a
saját szabadságuk terhére kötelezik a távollétre
mivel az iskolákban jelenlét nélküli digitális oktatás folyik, így az oltási rendet is újra
kell tervezni.

Ezen kívül a védőnőktől is be kell kérni olyan írásbeli nyilatkozatot, hogy jártak-e
koronavírussal érintett országban vagy van-e olyan ismerősük, családtagjuk, aki járt és 14
napon belül találkoztak.
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