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Cél 
Ennek az iránymutató feljegyzésnek az a célja, hogy 
gyakorlati iránymutatást nyújtson a nemzeti és helyi 
hatóságoknak, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) és a civil társadalmi szervezeteknek a 
közegészségügyről, valamint a vízellátással, a 
szennyvízelvezetéssel és a higiénés körülményekkel 
kapcsolatos intézkedésekről az ukrajnai válság által 
érintett környező országokban található 
határátkelőhelyeken, fogadó- és befogadóállomásokon. Az 
iránymutató feljegyzés nem terjed ki e helyszínek 
általános irányítására, a járványügyi felügyelettel 
kapcsolatos egyedi intézkedésekre vagy olyan konkrét 
járványvédelmi programokra, amelyekre vonatkozóan más 
útmutató dokumentumok is léteznek. 

A dokumentum I. szakasza áttekintést nyújt a különböző 
helyzetekre vonatkozó, testreszabott megközelítésekről, 
míg a II. szakasz kontextust és rövid technikai 
iránymutatást nyújt a konkrét közegészségügyi és WASH-
szempontokkal kapcsolatban. 

A melléklet tartalmaz egy ellenőrző listát, amelyet 
kísérőként, helyszíni eszközként dolgoztak ki, hogy 
segítséget nyújtson a menekültszállások vagy -központok 
értékeléséhez. Az eszköz három szakaszból áll, amelyek 
azt a három helyzetet tükrözik, amelyekben a menekültek 
találkozhatnak. Az alapfelmérés döntő fontosságú a 
minimumkövetelmények teljesítésének biztosítása 
szempontjából, a nyomon követő értékelések pedig 
meggyőződnek arról, hogy a korrekciós intézkedéseket 
időben végrehajtják. A felhasználók mérlegelhetik egy 
cselekvési terv kidolgozását a megállapítások kezelésére. 
Az ellenőrzőlista élő dokumentumként való felhasználásra 
szolgál, amely lefordítható és a fogadó ország nemzeti 
környezetéhez igazítható. 

1. Minimális 
szolgáltatási szint a 
menekülteket befogadó 
helyszíneken 
Az 1. helyzet. Érkezési/kilépési 
helyek, útpontok, gyülekezési pontok 
(busz-/vasútállomások), 
határátkelőhelyek és 
befogadóállomások (0–12 óra) 
Azokon a helyeken, ahol a menekültek és a mozgásban 
lévő más személyek úgy döntenek, hogy pihennek, vagy 
néhány perces vagy néhány órás várakozási időt várnak, 
az autóbusz-/vonatállomásokon vagy futballstadionokon 
általánosan tapasztaltakkal egyenértékű közegészségügyi 
és WASH-szolgáltatásokra lesz szükség. 

Eben a forgatókönyvben a közegészségügynek a 
következőkre kell összpontosítania: a) heti 7 napon napi 
24 órás sürgősségi orvosi ellátás biztosítása, beleértve a 
beutalást is; b) karanténszoba/tartózkodási terület 
kialakítása a nemzeti iránymutatásoknak megfelelően; c) 
pszichológiai elsősegélynyújtás; valamint d) hozzáférés az 
alapvető tájékoztató anyagokhoz mind a fogadó 

országban, mind a menekültek nyelvén (nyelvein) a 
nemzeti egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. 

A WASH-szolgáltatások a nemzeti minőségi előírásoknak 
megfelelő funkcionális, tiszta és hozzáférhető WC-khez, 
kézi higiénés állomásokhoz és ivóvízhez való hozzáférésre 
összpontosítanak. Minden létesítménynek éjjel és nappal 
bármikor garantálnia kell a magánélet védelmét és a 
biztonságot, és rendszeresen tisztítani és karbantartani 
kell, beleértve az alapvető higiéniai felszerelések (szappan, 
WC-papír) rendelkezésre állását is. Figyelembe kell venni a 
várható napi csúcsforgalmon alapuló tervezést, és a 
létesítményeket a mellékletben, az 1. szituációban vagy az 
ezekkel egyenértékű nemzeti szabványokban részletezett 
nemzetközi szabványok szerint kell megtervezni. A 
Covid19-járványhelyzettel és a nemzeti szabályozásokkal 
összhangban a létesítményben dolgozó személyzet minden 
tagja számára megfelelő egyéni védőeszközökre, többek 
között orvosi maszkokra lesz szükség. 

A 2. helyzet. Fogadóhelyek, 
tranzithelyek (maradék egynapos 
ügyterheléssel) (1–10 nap) 
Azokon a helyeken, ahol a menekülteknek és a mozgásban 
lévő más személyeknek éjszaka kell tartózkodniuk, és több 
napot kell várniuk, miközben megszervezik a 
továbbszállítást vagy magánszállást találnak, a WASH és 
az egészségügyi szolgáltatások szintje a tömeges 
sürgősségi szálláshelyeken/evakuációs központokban, 
például repülőtereken, közösségi 
központokban/épületekben, tornatermekben vagy üres 
épületek átalakításában (pl. bevásárlóközpontokban) 
hasonló szintet vár. 

A menekültek azonnali szükségleteinek kielégítéséhez 
szolgáltatások szélesebb körére van szükség, mint például 
az alapvető higiéniai cikkek biztosítása, beleértve a 
menstruációs higiéniai irányítási termékeket, a pelenkákat 
és a mosó- és tisztítószereket. A WASH szolgáltatások a 
funkcionális, tiszta és hozzáférhető, nemek szerint 
elkülönített WC-k, kézi higiénés állomások és a nemzeti 
minőségi előírásoknak megfelelő ivóvízhez való hozzáférés 
biztosítására összpontosítanak. Emellett az alapvető 
szükségletek kielégítéséhez nemek szerint elkülönített 
zuhanyzókra, babaváltó létesítményekre és mosodákra 
lesz szükség. Minden létesítménynek éjjel és nappal 
mindenkor garantálnia kell a magánélet védelmét és a 
biztonságot, és azokat meg kell tisztítani, rendszeresen 
karban kell tartani, és el kell látni a szükséges higiéniai 
eszközökkel (szappan, WC-papír). A helyszíni konyhákon 
vagy étkeztetésen keresztül történő élelmiszer-előkészítést 
megfelelő élelmiszer-tárolással együtt kell biztosítani. A 
konyhai és/vagy étkeztetési személyzetet megfelelően ki 
kell képezni a biztonságos élelmiszer-kezelési 
gyakorlatokra. A tervezett napi csúcsforgalomon alapuló 
tervet kell kiválasztani, és a létesítményeket ennek 
megfelelően kell megtervezni. 

A közegészségügyi válasz részeként az elsősegélyt a 
helyszínen kell elérhetővé tenni, és biztosítani kell az 
egészségügyi létesítményekhez való eljuttatást, beleértve 
a napi 24 órában nyújtott mentőszolgálatok rendelkezésre 
állását is. Az elszállásolási létesítményeknek 
karanténhelyiséget/gazdaságterületet kell figyelembe 
venniük, és a nagy létesítményekben a nemzeti 
szabályozásnak megfelelően ideiglenes elsődleges 
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egészségügyi ellátást lehet igénybe venni. A személyzetet 
és az önkénteseket ki kell képezni a pszichológiai 
elsősegélyre, és mind a fogadó ország, mind a menekültek 
nyelvén (nyelvein) alapvető tájékoztató anyagokra van 
szükség a nemzeti egészségügyi szolgáltatásokhoz, a 
védőoltásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről. Szükség esetén megfelelő egyéni 
védőeszközöket, többek között orvosi maszkokat kell 
biztosítani a létesítményben dolgozó személyzet számára, 
a Covid19 járványügyi helyzettel és a nemzeti 
szabályozásokkal összhangban. 

A 3. helyzet. Kollektív 
befogadóállomások, az adott 
kormányok által meghatározott 
hosszabb távú helyszínek (> 10 nap) 
Azokon a helyszíneken, ahol a menekültek és a 
mozgásban lévő más személyek hosszabb ideig 
tartózkodnak a hosszabb távú elszállásolás céljából, a 
befogadó szálláson általánosan tapasztaltakkal 
egyenértékű normák és szolgáltatások várhatók. Ebben a 
helyzetben a családokat valószínűleg a befogadó 
állomáson belüli külön helyiségekben vagy egységekben 
helyezik el. 

A külön családi WASH-létesítmények ajánlottak, az 
alapvető higiéniai termékekhez való hozzáférést pedig 
készpénzalapú beavatkozások révén kell fedezni.1. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a WASH-szabványokat 
úgy kell kiigazítani, hogy azok megfeleljenek a hosszabb 
távú szálláshelyekre vonatkozó előírásoknak (lásd a 
melléklet 3. helyzetét). Minden létesítménynek garantálnia 
kell a magánélet védelmét és biztonságát a hét minden 
napján, napi 24 órában, és azokat rendszeresen tisztítani 
és karbantartani kell, beleértve a szükséges higiéniai 
felszereléseket (pl. szappan, WC-papír, MHM-termékek, 
pelenkák, mosószerek). Az élelmiszereket várhatóan a 
családok egyénileg készítik el, és gondoskodni kell a 
magán-/közösségi konyhák élelmiszer-biztonságáról, 
beleértve az ételhűtést is. Megfelelő rendszert kell 
létrehozni és irányítani a WASH, a konyhai létesítmények 
és más közös területek napi tisztítására és 
karbantartására. 

Az egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a nemzeti szolgáltatásokhoz való kapcsolódás 
révén kell biztosítani, a helyszínen pedig 
elsősegélycsomagokat kell biztosítani, valamint a hét 
minden napján napi 24 órában igénybe kell venni a 
mentőszolgálatokat. A személyzetet és az önkénteseket ki 
kell képezni a pszichológiai elsősegélyre és a további 
szolgáltatásokra való átirányításra, és a létesítményben 
legalább egy személyt ki kell képezni az elsősegély 
igénylésére. Alapvető tájékoztató anyagok szükségesek a 
nemzeti egészségügyi szolgáltatásokhoz, védőoltásokhoz 
és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Szükség 
esetén megfelelő egyéni védőeszközöket, többek között 
orvosi maszkokat kell biztosítani a létesítményben dolgozó 

 
 
1 A készpénzalapú beavatkozások olyan programok, amelyeket 
jelenleg a menekültekkel és a migránsokkal foglalkozó szervezetek 
hajtanak végre, és amelyek a menekültek számára árukért vagy 
szolgáltatásokért készpénzt vagy utalványt biztosítanak. További 
információ az alábbi oldalakon érhető el: 

személyzet számára, a Covid19 járványügyi helyzettel és a 
nemzeti szabályozásokkal összhangban. 

2. Azonnali és 
középtávú 
közegészségügyi 
intézkedések a 
menekülteket befogadó 
helyszíneken 
A következő szakasz iránymutatást nyújt a 
közegészségügyi intézkedésekhez és az azonnali 
veszélyhelyzet-reagáláshoz alkalmazható 
beavatkozástípusokhoz, majd hosszabb távon fejlesztik 
azokat a beavatkozástípusokat, amelyek alkalmasak 
lehetnek létesítményként. A közegészségügyi intézkedések 
közé tartoznak az egyéni és környezetvédelmi 
intézkedések2, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat 
nyújtó egészségügyi szakemberek egyéni védőeszközei és 
a kapcsolódó minimális infrastruktúra. 

Egészségügyi szolgáltatások 
• Az elsősegélyhez való hozzáférés biztosítása a 

helyszínen, valamint a nemzeti egészségügyi 
létesítményekhez történő sürgősségi beutalás 
biztosítása napi 24 órában, heti hét napban. A 
készenléti mentőautók kifejezetten ajánlottak a 
határátkelőhelyeken, valamint minden olyan 
központban/létesítményben, ahol nagyszámú 
menekült halad át és fogad. 

• A helyszínen lévő karanténterem ajtókkal és 
megfelelő szellőzőrendszerrel (természetes vagy 
mechanikus szellőztetés), egyéni 
védőeszközökkel a személyzet számára. 

• Pszichológiai elsősegélyhez való hozzáférés 
képzett személyzet vagy önkéntesek révén a 
határátkelőhelyeken és a befogadó/szálláshely-
központokban, további gondozás céljából 
történő átirányítással. 

• Szórólapok biztosítása és vizuális segédeszközök 
megjelenítése mind a fogadó ország, mind a 
menekültek nyelvén/nyelvein, alapvető 
információkkal a nemzeti egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, beleértve 
az oltást, a mentőszolgálatokat, az egészségügyi 
és higiéniai oktatást. 

• A nagyobb befogadóállomások esetében a 
nemzeti előírásokkal összhangban vegye 
fontolóra az egészségügyi alapellátást biztosító 
pontokat. 

https://www.unhcr.org/cash-based-interventions.html és 
https://www.iom.int/cash-based-interventions. 
2 Egyedi és környezetvédelmi intézkedések: kéz- és légzéshigiénia, 
maszk viselése, fizikai távolságtartás, felületek és területek 
tisztítása és fertőtlenítése, a légszellőzés javítása stb. 

https://www.unhcr.org/cash-based-interventions.html
https://www.iom.int/cash-based-interventions
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Szállás standardok 
• Tér: személyenként legalább 3,5 m² lakóterület 

(kivéve az olyan közös tereket, mint a mosási 
terület, a konyha). 

• Legalább 1 méteres távolság biztosítása az 
ágyak között, amint azt a helyzet lehetővé teszi 
rövid távú szálláson, és 1,5 m távolság közös 
hosszú távú szálláshelyeken. 

• Hely biztosítása a szoptatáshoz, a pelenkák 
cseréjéhez és a hulladék megfelelő kidobásához. 

• Az ágynemű rendszeres cseréje, többek között 
minden személy távozása után is. 

• A helyiség rendszeres tisztítására, 
fertőtlenítésére és karbantartására van szükség. 

• Megfelelő természetes vagy hibrid szellőztetés, 
legalább 10 liter/fő ajánlott szellőzési arány 
mellett. 
- A természetes szellőztetés kizárólag a 

természetes erők – például a szélnyomás 
vagy a levegő sűrűségének különbségei – 
által az épületben lévő ajtókon, ablakokon 
vagy más, szándékos nyílásokon keresztüli 
hatásra utal. 

- A mechanikus szellőztetés olyan aktív 
folyamat, amelynek során a levegőt gépi 
meghajtású komponensekkel levegővel 
látják el, vagy levegőt távolítanak el a beltéri 
térből. 

- Fontolóra kell venni olyan hordozható 
légtisztítók használatát, amelyek minimális 
hatásfok-jelentési értéke (MERV) 14 (ISO 
ePM1) 70–80% vagy annál magasabb. A 
légtisztítók használatát választó 
létesítményeknek követniük kell a gyártó 
utasításait, többek között a HEPA-szűrők 
javasolt tisztítási és karbantartási eljárásaira 
vonatkozóan. Ellenkező esetben a HEPA-
szűrőkkel ellátott hordozható légtisztítók 
használata hamis biztonságérzethez 
vezethet, mivel teljesítményük a 
szűrőterhelés miatt csökken. 

Vízellátás 
• Azonnali (amennyiben a települési vízellátás 

nem áll rendelkezésre): vízadagoló, palackozott 
víz vagy hasonló az azonnali hozzáférés 
érdekében. 

• Hosszabb távon: a nemzeti előírásoknak 
megfelelő ivóvizet biztosító települési vízellátás, 
a települési vízellátáshoz csatlakoztatott 
vízpalack-feltöltő csaptelepek, valamint a 
csapadékvíz-elvezetéshez vagy áztatási 
aknákhoz való megfelelő vízelvezetés. 

WC 
• Azonnali: Hordozható vegyszerek (pl. Mobilpipi, 

Toi Toi, Boxi) legalább napi kétszeri tisztításával, 
fertőtlenítésével és a higiéniai eszközök 
újratöltésével. 

• Hosszabb távon: előre gyártott 
épületekben/konténerekben vagy más megfelelő 
szerkezetekben elhelyezett öblítő WC-k. 
Csatlakozás a vízellátó és csatornahálózathoz, 
vagy tárolótartály szivattyú-csatorna-hálózattal, 
vagy átitatással ellátott szennyvíztartály. 

• Kézi mosogató állomásokat kell elhelyezni a WC-
k közvetlen közelében, azonnali és hosszabb 
távú megoldásokra egyaránt. 

• Minden WC-nek belső biztonsági zárral kell 
rendelkeznie, és minden szerelvénynek nagy 
teljesítményűnek/vandálállónak kell lennie. 

• Valamennyi WC-hez rendszeres minimális 
takarítási/karbantartási szerződések 
szükségesek. 

• A világítást fel kell szerelni, működtetni kell és 
be kell kapcsolni, különösen sötét órákban. 

• Akadálymentes illemhelyeket kell biztosítani a 
mozgáskorlátozottak számára. 

• A szálláshelyeken figyelembe kell venni a nemi 
szempontból semleges WC-ket. 

Zuhanyzók 
• Azonnali hordozható, nemek szerint elkülönített 

zuhanyzólétesítmények. 
• Hosszabb távon: előre gyártott 

épületekben/konténerekben vagy más megfelelő 
szerkezetekben elhelyezett zuhanyzók. 
Csatlakozás a vízellátó és csatornahálózathoz, 
vagy tárolótartály szivattyú-csatorna-hálózattal, 
vagy átitatással ellátott szennyvíztartály. 
Melegvíz-fűtés napenergiával, villamos 
energiával vagy gázzal. 

• Minden szerelvénynek nagy 
teljesítményűnek/vandálállónak kell lennie. 

• Az összes zuhanyozó számára minimálisan 
szükséges takarítási/karbantartási szerződések. 

infekcióprevenciós és -kontroll intézkedések; 
• Azonnali: Alkoholalapú kézfertőtlenítő (ABHR) 

fertőtlenítő; ideiglenes mosási medencék 
vízelvezetéssel, ahol ez megvalósítható, 
vízelvezető rendszerek telepítése és 
csatlakoztatása. 

• Hosszabb távon: Csapokkal, folyékony 
szappanadagolókkal, tükrökkel ellátott 
mosdókagylók (kézmosáshoz, fogmosáshoz, 
borotváláshoz stb.). 

• Minden kézhigiéniai létesítmény esetében 
minimális napi takarítási/karbantartási szerződés 
szükséges. 

• Megfelelő pelenkázó létesítmények biztosítása a 
WC-kben, zuhanyzóhelyiségekben vagy 
mosodákban. 

• A Covid19 járványügyi helyzetnek megfelelően 
orvosi vagy nem orvosi maszkokat kell 
biztosítani, és nemzeti iránymutatást kell adni a 
helyszín személyzetének, a menekülteknek és a 
mozgásban lévő más személyeknek. 
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• A karbantartó személyzet számára megfelelő 
hozzáférést kell biztosítani az egyéni 
védőeszközökhöz és a kézhigiéniai eszközökhöz, 
beleértve a nagy teljesítményű kesztyűket, 
kötényeket, maszkokat, szemvédő eszközöket 
stb. 

Mosodák 
• Mosodai csöveket és/vagy érmével működő, 

nagy teljesítményű mosógépeket szerel fel. 
Szárítósorokat és/vagy érmével működő 
elektromos szárítógépeket vagy fűtött 
szárítóhelyiségeket szerel fel. 

• Ingyenes hozzáférést biztosít a szappanhoz és a 
mosószerhez. 

• Napi takarítási/karbantartási szerződések 
szükségesek minden mosodai létesítményhez. 

• A nem élelmiszer jellegű cikkeket, például a 
takarókat, ruhákat, hálóágyakat, cipőket meg 
kell tisztítani és újra fel kell használni, ha jó 
állapotban vannak a menekültek számára 
történő folyamatos felhasználáshoz vagy 
újraelosztáshoz. 

Szilárd hulladék kezelése 
• Szervezett hulladékgyűjtés 

zsákokban/kosarakban. Nagyobb 
tartályokba/sapkákba történő elhelyezés. 
Hulladékgyűjtés települési hulladékgyűjtő 
szolgálatok által 
ártalmatlanításra/újrafeldolgozásra. 

• A papír-, műanyag- és fémhulladék elkülönítését 
és újrafeldolgozását, valamint az élelmiszer-
hulladék komposztálását lehetőség szerint a 
nemzeti követelményekkel összhangban kell 
elvégezni. 

Javasolt higiéniai cikkek 
A higiéniai cikkek elosztását csak a 2. és a 3. helyzet 
helyszínén kell mérlegelni, ahol a menekülteknek éjszaka 

kell tartózkodniuk. A 3. helyzetben a higiéniai tételeket a 
készpénzalapú beavatkozásokra vonatkozó minimális 
kiadási kosárba kell belefoglalni, nem pedig természetben 
átadni. Ahol lehetséges, a menekültek számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szükségleteik és 
preferenciáik alapján kiválasszák a kívánt higiéniai cikkeket 
ahelyett, hogy előrecsomagolt készletet kapnának. A 
vonatkozó higiéniai termékekről helyi szinten kell 
megállapodni a menekültekkel folytatott konzultációk 
alapján és a helyben elérhető termékek 
figyelembevételével. A szétosztás céljából figyelembe 
vehető tételek közé tartoznak a következők: 

• Fogkefe, fogkrém – 100 g 
• Eldobható borotva, borotvakrém 
• Szappan, sampon 
• Mosodai szappan/tisztítószer 
• Menstruációs higiéniai irányítási tételek 
• ABHR fertőtlenítő anyagok 
• Eldobható pelenkák (gyermekek és felnőttek) 
• Eldobható törlőkendők 
• Orvosi vagy nem orvosi maszkok 

Konyhák 
• Annak biztosítása, hogy a konyhai személyzet 

képzésben részesüljön a biztonságosabb 
élelmiszerek öt kulcsáról3 

• Megfelelő élelmiszer-tárolás biztosítása, 
beleértve a hűtőberendezéseket is 

• A csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt 
megfelelő élelemhez való hozzáférés biztosítása 

• Mosogatóberendezéseket kell telepíteni, 
beleértve a zsírcsapdákkal ellátott lefolyókat is. 

• Létesítmények telepítése a konyhai szilárd 
hulladék kezelésére. 

• Minden konyhai létesítmény esetében napi 
takarítási/karbantartási szerződés szükséges. 

Köszönetnyilvánítás 
Agoritsa Baka (ECDC), április Baller (WHO központ), Ana 
Paula Coutinho Rehse (WHO Regionális Irodája), Luca 
Fontana (WHO-központ), Bruce Gordon (WHO-központ), 
Sandra Harlass (UNHCR), Raoul Kamadjeu (UNICEF), 
Favelle Lamb (ECDC), Margaret Montgomery (WHO 
központ), Madison Moon (WHO-központ), Teymur Noori 

(ECDC), Oliver Schmoll (WHO Regionális Irodája), Alice 
Simniceanu (WHO-központ), Jonathan Suk (ECDC), Joao 
Paulo Toledo (WHO-központ), Victoria Willet (WHO-
központ) 

 

  

 
 
3 A biztonságosabb élelmiszerekhez szükséges öt kulcs központi 
üzenete a következő: (1) tisztán tartás; (2) a nyers és a főtt ételek 
szétválasztása; (3) alapos főzés; (4) az élelmiszerek biztonságos 
hőmérsékleten tartása; és (5) biztonságos víz és nyersanyagok 

használata. Öt kulcs a biztonságosabb élelmiszerek kézikönyvéhez. 
Egészségügyi Világszervezet (2006). Elérhető: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43546 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43546
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Melléklet Ellenőrzőlista-eszköz a menekülteket befogadó 
központokban/telephelyeken végzett helyszíni egészségügyi 
ellenőrzésekhez 

Az 1. helyzet. Érkezési/kilépési helyek, útpontok, gyülekezési pontok (busz-/vasútállomások), határátkelőhelyek 
és befogadóállomások (várható tartózkodás 0–12 óra éjszaka nélkül) 
 
Név/elérhetőségi adatok/helyszín/központi menedzser: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
A helyszíni értékelő neve/elérhetősége: _____________________________________________________________________________________________________ 

1. Fizikai infrastruktúra  

 Standardok Megjegyzés Probléma 
1.1. Az ideiglenesen elszállásolt személyek száma  Annak felülvizsgálata, hogy a helyszín kapacitása megfelelő-e 

ahhoz, hogy ideiglenes pihenést biztosítson a menekültek 
számára, különös tekintettel a napi csúcsforgalomra. 

 

1.2. Kapacitás   Írja le a meglévő többletkapacitási mechanizmust, ha van 
ilyen. 

 

1.3. Az eszköz töltésére szolgáló nyílások  Mérlegelje a következőket: 
• Díjszámítási szabályok (pl. 1 óra/fő napszakban) 
• Szabványosított egyenáramú (5 V) USB-nyílások 
• Több kikötőből álló töltők 
• Különféle közös adapterhuzalok  

 

2. Víz és higiénés körülmények 
 Standardok Megjegyzés Probléma 
2.1. A WC-k száma és állapota • 1:50 a nők és az 1:50 férfiak 

aránya 
• 1:250 arányban 

akadálymentesített illemhely 

Áttekinti a tisztaságot, a hozzáférhetőséget, a magánélet 
védelmét, a (zárható ajtók), a biztonság (világítás), a 
készletek rendelkezésre állását, a menstruációs higiénia 
kezelésére szolgáló hulladékkosárt. 
Hordozható/ideiglenes illemhelyek esetében erősítse meg az 
emberi hulladék biztonságos kezelését. 
Tekintse át a sorban állás idejét.  
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2.2. Kézi higiénés állomások száma A telephelyen több helyen, 
kritikus pontokon, különösen a 
mosdóhelyeken és az étkeztető 
állomásokon 

Felülvizsgálja a funkcionalitást, a kézhigiénés termékek 
rendelkezésre állását (víz, szappan, alkoholalapú kézi 
dörzsölőszer (ABHR)). 
Tekintse át a sorban állás idejét. 
Az állomásokat a központ körül több helyen kell elosztani. 
Az alkoholalapú kézfertőtlenítőknek 60–80% alkoholt kell 
tartalmazniuk. 

 

2.3. Vízellátás 1 csap/kiegyenlítő: 100 fő A nemzeti szabványoknak megfelelő tiszta ivóvíz folyamatos 
rendelkezésre állásának megerősítése, vagy alternatív 
megoldásként az adagoló vagy hasonló eszközök 
rendelkezésre állása. 
A sorban állás időpontjának felülvizsgálata  

 

2.4. Szilárd hulladék kezelése  1 hulladéktartály: 200 fő A hulladékgyűjtők az összes hulladéktermelő telep közelében 
helyezkednek el. 
Az általános tisztaság felülvizsgálata.  

 

2.5. Tisztasági állapot   Nyolcórás műszakonként legalább egyszer tisztítani kell a 
szobákat, a fő recepciót és a befogadó területet. 

 

2.6. Egyéni védőeszközök tisztítószerekhez 
(szemvédő, maszkok, nagy teherbírású kesztyűk, 
kötény) 

1 készlet/személy A nagy teljesítményű kesztyűk, kötények, csizmák 
rendelkezésre állásának áttekintése. 

 

2.7. Egyedi tételek    
Egészségügyi párnák/tamponok Biztosítani kell, hogy ezek a 

tárgyak szabadon hozzáférhetők 
legyenek. 

Ellenőrizze a rendelkezésre állást, hogy az embereknek ne 
kelljen kérniük őket. 
 

 

Pelenkák és eldobható törlőkendők Biztosítani kell, hogy ezek a 
tárgyak szabadon hozzáférhetők 
legyenek. 
 

  

Pelenkázó állomás(ok)     
ABHR fertőtlenítő anyagok A WC-ktől számított 5 m-en 

belül elérhető adagoló 
Vegye figyelembe a 
személyenkénti terjesztéshez 
szükséges utazási méretű 
tételeket (50 ml) 

A központ körül több helyen kell elosztani, és 60–80% 
alkoholt kell tartalmaznia. 

 

Arcmaszkok  Személyenként/naponként 2–3 
rendelkezésre áll  

Orvosi és nem orvosi maszkok, a helyi Covid19-
járványtannak és a hatályos nemzeti iránymutatásoknak 
megfelelően. 

 

3. Egészségügyi szolgáltatások  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
3.1. Napi 24 órában elsősegélynyújtási kapacitás  A hét minden napján 24 órában 

rendelkezésre álló képességek  
A szükséges nemzeti egészségügyi létesítményekre való 
hivatkozás képessége. 
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3.2. Vizsgaterem  Telephelyenként egy kívánatos, de az 
emberek ezeken a helyszíneken 
keresztüli nagy fluktuációja miatt 
nem biztos, hogy megvalósítható. 
 

Terem vagy sátor záróajtóval  

3.3. Egyéni védőeszközök betegápolásra (kesztyűk, 
maszkok, köpenyek, védőszemüvegek, adott 
esetben) 

 
Köpeny és védőszemüveg szükség 
szerint – műszakonként legalább öt 
készlet áll rendelkezésre 

Az egyes orvosi vizsgálatokhoz ajánlott kesztyűknek és 
maszkoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük. 

 

3.4. ABHR szanitiszáló anyagok Egy-egy vizsgáló ágy a teremben   
3.5. Szemétgyűjtő edények, éles ládák Egy-egy vizsgáló ágy a teremben 

Szobánként legalább egy 
  

3.6. Szappan és fertőtlenítőszerek 
környezettisztításra és -fertőtlenítésre 

Minden beteg után figyelemmel kíséri 
a vizsgaágy tisztítását 

  

3.7. Karanténterület egy potenciálisan fertőző beteg 
számára  

Ebben a helyzetben kívánatos, 
azonban nem kritikus; az emberek 
ezeken a helyszíneken keresztüli 
nagy fluktuációja miatt nem biztos, 
hogy megvalósítható. 
 

Ajtóval és megfelelő szellőztetéssel rendelkező helyiség. 
A fő létesítményen kívüli sátorral alakítható ki 
Eljárásokra és a nemzeti egészségügyi létesítményekhez 
való fordulás kapacitására van szükség. 

 

3.8. Pszichológiai elsősegély A személyek áramlásától függően Szükség lehet a nemzeti mentális egészségügyi 
létesítményekhez való fordulás képességére a hét minden 
napján, napi 24 órában. 

 

4. Egészségügyi információk  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
4.1. Alapvető egészségügyi információk (plakátok 

stb.) a megfelelő nyelveken (a befogadó ország 
és a menekültek származási országa)  

 Felméri az egész helyszínen való jelenlétet 
Tekintse át a mentőszolgálatokon, az ukrán egészségügyi 
segélyvonalakon (plakátok, tájékoztató füzetek, QR-kódok 
vagy hasonlók) elérhető legfontosabb információkat. 

 

4.2. Az aggodalomra okot adó fertőző 
betegségekkel/tünetekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazó plakátok/szórólapok 
a megfelelő nyelveken (a menekültek fogadó 
országa és származási országa)  

 A követelmények a járványügyi helyzettől függően 
változhatnak. 

 

4.3. Információk a megfelelő nyelveken (a 
menekültek fogadó országa és származási 
országa) kínált oltóanyagokról, amelyek a 
megfelelő nyelveken (a menekültek fogadó 
országa és származási országa) érhetők el  

 Mérje fel a helyszínen való jelenlétet.  
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A 2. helyzet. Befogadóhelyek és tranzithelyek (a tartózkodás várható időtartama 1–10 nap) 
 
Név/elérhetőségi adatok/helyszín/központi menedzser: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
A helyszíni értékelő neve/elérhetősége: ______________________________________________________________________________________________ 

1. Fizikai infrastruktúra  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
1.1. Az elszállásolt személyek száma     
Az ágyak kapacitása  Az abszolút számok és az 

aktuális kihasználtság 
értékelése 

  

Többletkapacitás   Írja le a meglévő többletkapacitási mechanizmust, ha van 
ilyen. 

 

1.2. Ágynemű személyenként  Személyenként 1–2 készlet   
1.3. Az ágyak közötti távolság  Legalább 1m távolság   
1.4. Szellőztetés     
Természetes szellőzés Minimális ajánlott szellőzési 

arány: 10 L/s/fő 
  

Gépi lélegeztetés Minimális ajánlott szellőzési 
arány: 10 L/s/fő 

  

MERV 14/ISO ePM1 70–80%-os szűrővel ellátott 
hordozható légtisztítók 

Kívánatos, de nem szükséges A légtisztító kapacitásnak legalább a minimális követelmény 
és a mért szellőzési arány közötti különbséget le kell fednie – 
össze kell hasonlítani a készülék tiszta levegő leadásának 
arányát (Cadr) (m³/óra) a helyiség szellőztetési arányával. 

 

1.5. Az eszköz töltésére szolgáló nyílások  Mérlegelje a következőket: 
• Díjszámítási szabályok (pl. 1 óra/fő napszakban) 
• Szabványosított egyenáramú (5 V) USB-nyílások 
• Több kikötőből álló töltők 
• Különféle közös adapterhuzalok  

 

2. Víz, higiénés körülmények és higiénés körülmények 
 Standardok Megjegyzés Probléma 
2.1. A WC-k száma és állapota • 1:50 a nők és az 1:50 

férfiak aránya 
• 1:250 arány a 

fogyatékossággal élő 
személyek számára 
hozzáférhető WC-k 
esetében 
 

Tekintse át a tisztaságot, a hozzáférhetőséget, a 
magánélet védelmét (zárható ajtók), a biztonságot 
(világítás), a készletek rendelkezésre állását, a 
menstruációs higiénia kezelésére szolgáló hulladékkosarat. 
Hordozható/ideiglenes mosdók használata esetén erősítse 
meg az emberi hulladék biztonságos kezelését. 
Vizsgálja felül a sorban állás idejét. 
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Vegye figyelembe, hogy a férfihoz képest nagyobb 
arányban utaznak női menekültek. 
 

2.2. Kézi higiénés állomások száma A központban több 
helyen, kritikus pontokon, 
többek között WC-
területeken és/vagy 
étkezdékben  

Vizsgálja felül a funkcionalitást, a szappan rendelkezésre 
állását, a sorban állás idejét. 
A központ körül több helyen kell elosztani. 
Az ABHR-fertőtlenítőknek 60–80% alkoholt kell 
tartalmazniuk. 

 

2.3. Vízellátás  A nemzeti minőségi előírásoknak megfelelő települési 
forrásból származó tiszta ivóvíz folyamatos rendelkezésre 
állásának megerősítése. 
Vizsgálja felül a sorban állás idejét.  

 

2.4. Szilárd hulladék kezelése  1:50 ember 
(hulladékgyűjtő) 

A hulladékgyűjtők az összes hulladéktermelő telep 
közelében helyezkednek el. 
Vizsgálja felül az általános tisztaságot. 

 

2.5. Tisztasági állapot   A szobákat, a fő recepciót és a befogadó területet legalább 
naponta egyszer meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. 
Vizsgálja meg, hogy az ágyneműt és az újrafelhasználható 
tárgyakat az új használó előtt cserélik/tisztítják-e. 

 

2.6. Zuhanyzók száma  1:50 ember (nemek 
szerint szegmentálva)  

A tisztaság, a hozzáférhetőség, a magánélet védelme, a 
biztonság, a világítás és a készletek rendelkezésre 
állásának felülvizsgálata. 
Vegye figyelembe, hogy a férfihoz képest nagyobb 
arányban utaznak női menekültek. 
Tekintse át a sorban állás idejét. 

 

2.7. Higiéniai készletek (fogkefe/paszta, szappan, 
törülközők) és étkező eszközök  

Személyenként egy  Biztosítsa a könnyű hozzáférést és szükség esetén a 
helyettesítést. 

 

2.8. Mosodai létesítmények  1:250 személyre  Felülvizsgálja a funkciót, a mosópor rendelkezésre állását, 
a szárítóberendezéseket/gépeket. 

 

2.9. Egyéni védőeszközök tisztítószerekhez (szemvédő, 
maszkok, nagy teherbírású kesztyűk, kötény, csizma) 

1 készlet/személy A nagy teljesítményű kesztyűk, kötény, csizma stb. 
rendelkezésre állásának áttekintése. 

 

2.10. Egyéb egyedi tételek  A mosdóhelyiségek/fürdőszobák látogatása során 
ellenőrizzük. 
 

 

Átöltözés     
Egészségügyi párnák/tamponok  Biztosítsa, hogy ezek a tárgyak könnyen hozzáférhetők 

legyenek (és az embereknek ne kelljen kérniük őket). 
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Pelenkák és eldobható törlőkendők  Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e csecsemők és 

felnőtt pelenkák. 
Biztosítsa, hogy ezek a termékek könnyen hozzáférhetők 
legyenek. 

 

Babaváltó állomás(ok) Telephelyenként legalább 
1–2 

A tisztaság, a hozzáférhetőség, a magánélet védelme, a 
biztonság, a világítás és a készletek rendelkezésre 
állásának felülvizsgálata. 
Tekintse át a sorban állás idejét. 
Az ABHR-fertőtlenítőnek vagy kézmosó állomásnak 
ugyanazon a területen kell közel lennie. 

 

ABHR szanitiszáló anyagok A központban több 
helyen, kritikus pontokon, 
többek között WC-
területeken és/vagy 
étkezdékben 

A központ körül több helyen kell elosztani, és 60–80% 
alkoholt kell tartalmaznia. 

 

Arcmaszkok  Személyenként/naponként 
2–3 rendelkezésre áll  

Orvosi és nem orvosi maszkok, a helyi Covid19-járványtan 
és a nemzeti iránymutatások szerint. 

 

3. Egészségügyi szolgáltatások  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
3.1. Napi 24 órában elsősegélynyújtási kapacitás A hét minden napján, 

napi 24 órában szükséges 
képességek  

Eljárások és kapacitás szükséges a nemzeti egészségügyi 
létesítményekhez való forduláshoz. 

 

3.2. Vizsgaterem  Helyszínenként legalább 
egy  

Zárt ajtóval rendelkező terem.  

3.3. Egyéni védőeszközök betegápolásra (kesztyűk, 
maszkok, köpenyek, védőszemüvegek, adott esetben) 

Köpeny és védőszemüveg 
szükség szerint – 
műszakonként legalább öt 
készlet áll rendelkezésre 

Az egyes orvosi vizsgákhoz ajánlott kesztyűk és maszkok. 
Ezeknek az egyéni védőeszközöknek szabadon 
hozzáférhetőnek kell lenniük. 
 

 

3.4. ABHR szanitiszáló anyagok Egy-egy vizsgaágy a 
teremben 

60–80% alkoholt kell tartalmaznia.  

3.5. Szemétgyűjtő edények, éles ládák Egy-egy vizsgaágy a 
teremben 
Szobaenként legalább egy 

  

3.6. Szappan és fertőtlenítőszerek környezettisztításra és 
-fertőtlenítésre 

 Minden beteg után figyelemmel kíséri a vizsgaágy 
tisztítását 
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A vizsgaterem szaktisztítók általi tisztítása nyolcórás 
műszakonként legalább egyszer. 

3.7. Karanténterem potenciálisan fertőző betegek számára  Egy ilyen mozgástérre van 
szükség ebben a 
helyzetben 
 

Ajtóval és megfelelő szellőztetéssel rendelkező helyiség. 
A fő létesítményen kívüli sátorral alakítható ki. 
Eljárások és kapacitás szükséges a nemzeti egészségügyi 
létesítményekhez való forduláshoz. 
A központ koordinátorának és a helyi közegészségügynek 
az esetleges járványkitörés észlelésével kapcsolatos 
értesítésére rendelkezésre álló eljárás. 

 

3.8. Pszichológiai elsősegély A hét minden napján, 
napi 24 órában szükséges 
képességek 

Szükség lehet a nemzeti mentális egészségügyi 
létesítményekhez való fordulás képességére a hét minden 
napján, napi 24 órában. 

 

3.9. Egyéb egészségügyi szolgáltatások nyújtása esetén 
(konzultáció, beleértve a mentális egészséget és 
pszichoszociális támogatást, receptet stb.) 

 Külön helyiségre vagy egymástól legalább 1,5 méterre 
található állomásokra van szükség. 
Mérlegelje a választóképernyő(k) használatát. 

 

4. Egészségügyi információk  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
4.1. Alapvető egészségügyi információk (plakátok stb.) a 
megfelelő nyelveken (a befogadó ország és a menekültek 
származási országa)  

 Felméri az egész helyszínen való jelenlétet 
Tekintse át a mentőszolgálatokon, az ukrán egészségügyi 
segélyvonalakon (plakátok, tájékoztató füzetek, QR-kódok 
vagy hasonlók) elérhető legfontosabb információkat. 

 

4.2. Az aggodalomra okot adó fertőző 
betegségekkel/tünetekkel kapcsolatos információkat 
tartalmazó plakátok/szórólapok a megfelelő nyelveken (a 
menekültek fogadó országa és származási országa)  

 A követelmények a járványügyi helyzettől függően 
változhatnak. 

 

4.3. Információk a megfelelő nyelveken (a menekültek 
fogadó országa és származási országa) kínált 
oltóanyagokról, amelyek a megfelelő nyelveken (a 
menekültek fogadó országa és származási országa) 
érhetők el  

 Mérje fel a helyszínen való jelenlétet.  
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A 3. helyzet. Kollektív befogadóállomások és hosszabb távra szóló helyek, az adott kormányok meghatározása 
szerint (a tartózkodás várható időtartama > 10 nap) 
 
Név/elérhetőségi adatok/helyszín/központi menedzser:  ___ 
 
A helyszíni értékelő neve/elérhetősége: ___ 

1. Fizikai infrastruktúra  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
1.1. Az elszállásolt személyek 
száma  

   

Az ágyak kapacitása   Abszolút számok és jelenlegi kihasználtság.  
Többletkapacitás   Írja le a meglévő többletkapacitási mechanizmust, ha van ilyen.  
1.2. Ágynemű személyenként  Személyenként 2 készlet   
1.3. Az ágyak közötti távolság  Legalább 1,5 m távolság Nem vonatkozik a családi szálláshelyekre, a pl. az egyedül utazó menekültek 

vegyes elszállásolására vonatkozó szabványt kell alkalmazni. 
Az egyedül utazó férfiak/nők elkülönítése. 

 

1.4. Szellőztetés     
Természetes szellőzés Minimális ajánlott 

szellőzési arány: 10 L/s/fő 
  

Gépi lélegeztetés Minimális ajánlott 
szellőzési arány: 10 L/s/fő 

  

MERV 14/ISO ePM1 70–80%-os 
szűrővel ellátott hordozható 
légtisztítók 

Kívánatos, de nem 
szükséges 

A légtisztító kapacitásnak legalább a minimális követelmény és a mért 
szellőzési arány közötti különbséget le kell fednie – össze kell hasonlítani a 
készülék tiszta levegő leadásának arányát (Cadr) (m³/óra) a helyiség 
szellőztetési arányával. 

 

1.5. Az eszköz töltésére szolgáló 
nyílások  

 Mérlegelje a következőket: 
• Díjszámítási szabályok (pl. 1 óra/fő napszakban) 
• Szabványosított egyenáramú (5 V) USB-nyílások 
• Több kikötőből álló töltők 
• Különféle közös adapterhuzalok  

 

2. Víz, higiénés körülmények és higiénés körülmények 
 Standardok Megjegyzés Probléma 
2.1. A WC-k száma és állapota  • 1:20 a nők és az 1:20 

férfiak aránya 
• 1:250 arány a 

fogyatékossággal élő 
személyek számára 
hozzáférhető WC-k 
esetében 
 

Csak akkor alkalmazandó, ha nem fürdőszobával ellátott családi szálláshelyként 
biztosított. 
Áttekinti a tisztaságot, a hozzáférhetőséget, a magánélet védelmét (zárható 
ajtók), a biztonságot (világítás), a készletek rendelkezésre állását, a 
menstruációs higiénia kezelésére szolgáló hulladékkosárt. 
Hordozható/ideiglenes mosdók használata esetén erősítse meg az emberi 
hulladék biztonságos kezelését. 
Tekintse át a sorban állás idejét. 
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Vegye figyelembe, hogy a férfihoz képest nagyobb arányban utaznak női 
menekültek. 

2.2. Kézi higiénés állomások 
száma 

A központban több 
helyen, kritikus pontokon, 
többek között WC-
területeken és/vagy 
étkezdékben  

Csak akkor alkalmazandó, ha nem fürdőszobával ellátott családi szálláshelyként 
biztosított. 
Felülvizsgálja a funkcionalitást, a szappan rendelkezésre állását. 
A központ körül több helyen kell elosztani. 
Az alkoholalapú kézfertőtlenítőknek 60–80% alkoholt kell tartalmazniuk. 
Tekintse át a sorban állás idejét.  

 

2.3. Vízellátás 1:50 fő A nemzeti minőségi előírásoknak megfelelő települési forrásból származó tiszta 
ivóvíz folyamatos rendelkezésre állásának megerősítése. 
Tekintse át a sorban állás idejét. 

 

2.4. Szilárd hulladék kezelése  1:50 ember 
(hulladékgyűjtő) 

Csak akkor alkalmazandó, ha azt nem családi szálláshelyként biztosítják. 
A hulladékgyűjtők az összes hulladéktermelő telep közelében helyezkednek el. 
Az általános tisztaság felülvizsgálata. 

 

2.5. Tisztasági állapot   Csak akkor alkalmazandó, ha azt nem családi szálláshelyként biztosítják. 
A helyiségeket és a közös tereket, beleértve a konyhát és a fürdőszobát is, 
naponta legalább egyszer meg kell tisztítani. Vizsgálja meg, hogy az ágyneműt 
és az újrafelhasználható tárgyakat az új használó előtt cserélik/tisztítják-e. 

 

2.6. Zuhanyzók száma 1:20 ember (nemek 
szerint szegmentálva)  

Csak akkor alkalmazandó, ha nem fürdőszobával ellátott családi szálláshelyként 
biztosított. 
A tisztaság, a hozzáférhetőség, a magánélet védelme, a biztonság, a világítás 
és a készletek rendelkezésre állásának felülvizsgálata. 
Vegye figyelembe, hogy a férfihoz képest nagyobb arányban utaznak női 
menekültek. 
Tekintse át a sorban állás idejét. 

 

2.7. Higiéniai készletek 
(fogkefe/paszta, szappan, 
törülközők)  

Egy 
személyenként/hónapban  

Csak akkor alkalmazandó, ha a készpénzalapú beavatkozások nem terjednek ki 
rájuk. 
Biztosítsa a könnyű hozzáférést és szükség esetén a helyettesítést. 

 

2.8. Mosodai létesítmények 1 : 100 személyre  A funkciók felülvizsgálata, a mosópor, a szárítóberendezések/gépek 
rendelkezésre állása 

 

2.9. Egyéni védőeszközök 
tisztítószerekhez (szemvédő, 
maszkok, nagy teherbírású 
kesztyűk, kötény, csizma) 

1 készlet/személy A nagy teljesítményű kesztyűk, kötény, csizma stb. rendelkezésre állásának 
áttekintése 

 

2.10. Egyéb egyedi tételek    
Átöltözés  Gondoskodni kell arról, hogy a ruházatot az elosztás előtt mossák le  
Egészségügyi párnák/tamponok  Amennyiben erre nem kerül sor készpénzalapú beavatkozások keretében: 

Annak biztosítása, hogy ezek a tárgyak könnyen hozzáférhetők legyenek (és az 
embereknek ne kelljen kérniük őket) 

 

Pelenkák és eldobható 
törlőkendők 

 Amennyiben erre nem kerül sor készpénzalapú beavatkozások keretében: 
Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e csecsemők és felnőtt pelenkák. 
Biztosítsa, hogy ezek a termékek könnyen hozzáférhetők legyenek. 

 

ABHR szanitiszáló anyagok A központban több 
helyen, kritikus pontokon, 

A járványügyi helyzettel és a nemzeti iránymutatásokkal összhangban közös 
területeken kell elosztani, és 60–80% alkoholt kell tartalmaznia. 
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többek között WC-
területeken és/vagy 
étkezdékben 

Arcmaszkok Személyenként/naponként 
2–3 rendelkezésre áll  

Orvosi és nem orvosi maszkok, a helyi epidemiológia és a nemzeti 
iránymutatások szerint. 

 

3. Egészségügyi szolgáltatások  
 Standardok Megjegyzés Probléma 
3.1. Napi 24 órában elsősegélynyújtási kapacitás  A hét minden napján, 

napi 24 órában 
szükséges képességek  

Eljárások és kapacitás szükséges a nemzeti egészségügyi 
létesítményekhez való forduláshoz. 

 

3.2. Vizsgaterem  Telephelyenként vagy 
a nemzeti 
szabályozásnak 
megfelelően legalább 
egy 
  

Záróajtóval rendelkező helyiség(ek). 
 

 

3.3. Egyéni védőeszközök betegápolásra (kesztyűk, 
maszkok, köpenyek, védőszemüvegek, adott esetben) 

Köpeny és 
védőszemüveg 
szükség szerint – 
műszakonként 
legalább öt készlet áll 
rendelkezésre 

Az egyes orvosi vizsgákhoz ajánlott kesztyűk és maszkok. 
Ezeknek az egyéni védőeszközöknek szabadon 
hozzáférhetőnek kell lenniük. 
 

 

3.4. ABHR szanitiszáló anyagok Egy-egy vizsgaágy a 
teremben 

60–80% alkoholt kell tartalmaznia.  

3.5. Szemétgyűjtő edények, éles ládák Egy-egy vizsgaágy a 
teremben 
Szobánként legalább 
egy 

  

3.6. Szappan és fertőtlenítőszerek környezettisztításra és -
fertőtlenítésre 

 Minden beteg után figyelemmel kíséri a vizsgaágyak 
tisztítását. 
A vizsgaterem szaktisztítók általi tisztítása nyolcórás 
műszakonként legalább egyszer. 

 

3.7. Karanténterem potenciálisan fertőző betegek számára  Helyszínenként 
legalább egy  

Megfelelő szellőztetésű ajtóval rendelkező helyiség. 
A fő létesítményen kívüli sátorral alakítható ki. 
Eljárások és kapacitás szükséges a nemzeti egészségügyi 
létesítményekhez való forduláshoz. 
A központ koordinátorának és a helyi közegészségügynek 
az esetleges járványkitörés észlelésével kapcsolatos 
értesítésére rendelkezésre álló eljárás. 

 

3.8. Pszichológiai elsősegély A hét minden napján, 
napi 24 órában 
szükséges képességek 

Szükség lehet a nemzeti mentális egészségügyi 
létesítményekhez való fordulás képességére a hét minden 
napján, napi 24 órában. 
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3.9. Egyéb egészségügyi szolgáltatások nyújtása esetén 
(konzultáció, beleértve a mentális egészséget és 
pszichoszociális támogatást, receptet stb.) 

Telephelyenként egy 
szoba  

A nemzeti és/vagy civil társadalmi szolgálatokhoz való 
utalásra vonatkozó eljárások/rendelkezések. 
Külön helyiségre vagy egymástól legalább 1,5 méterre 
található állomásokra van szükség. 
Mérlegelje a választóképernyő(k) használatát. 

 

 
4. Egészségügyi információk  

 Standardok Megjegyzés Probléma 
4.1. A megfelelő nyelveken (a befogadó ország és a 

menekültek származási országa) rendelkezésre álló 
alapvető egészségügyi információk (pl. plakátok 
stb.), beleértve a piktogramokat is  

 Mérje fel a teljes helyszíni jelenlétet 
Tekintse át a mentőszolgálatokon, az ukrán egészségügyi 
segélyvonalakon (plakátok, tájékoztató füzetek, QR-kódok 
vagy hasonlók) elérhető legfontosabb információkat. 

 

4.2. Az aggodalomra okot adó fertőző 
betegségekkel/tünetekkel kapcsolatos információkat 
tartalmazó plakátok/szórólapok a megfelelő 
nyelveken (a menekültek fogadó országa és 
származási országa)  

 A követelmények a járványügyi helyzetnek megfelelően 
változnak. 

 

4.3. Tájékoztatás a megfelelő nyelveken (a menekültek 
fogadó országa és származási országa) kínált 
oltóanyagokról  

 Mérje fel a helyszínen való jelenlétet.  

4.4. Kulturális közvetítők  Gyűjtse össze az 
abszolút számokat és a 
szükséges adatokat 

A kulturális közvetítőkhöz vagy fordítókhoz való hozzáférés 
felülvizsgálata a helyszínen vagy a meglévő hálózati 
mechanizmusokon keresztül. 
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Key overarching resources 
• SPHERE Handbook 2018. Available at: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf 
• UNHCR Global Public Health Strategy 2022–2025. Available at: https://www.unhcr.org/publications/brochures/612643544/unhcr-global-public-health-strategy-2021-2025.html 
• Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration. Geneva: World Health Organization. Available at: 2020 

https://www.who.int/publications/i/item/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration 
• EASO Guidance on reception conditions: operational standards and indicators. Available at: 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Guidance_on_reception_conditions_-_operational_standards_and_indicators%5B3%5D.pdf 

Physical infrastructures 

• ECDC, Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-
air-conditioning-systems-covid-19 

• ECDC, Guidance for the prevention and control of COVID-19 in temporary reception centres in the context of the large numbers of people fleeing Ukraine. Available at: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-prevention-control-covid-19-temporary-reception-centres-people-fleeing-ukraine 

• UNHCR Regional WASH Strategy for Emergency Refugee Response in Europe 2015 – 2016/UNHCR WASH Manual. Available at: wash.unhcr.org 
• WHO, Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/339857. 

Healthcare services and health information 

• Information to guide individual health assessment of refugees fleeing the war in Ukraine - Considerations for healthcare workers. Available at: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/information-guide-individual-health-assessment-refugees-fleeing-war-ukraine 

• Infographic: Infectious diseases to be considered for differential diagnosis among displaced people. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-
infectious-diseases-considered-for-differential-diagnosis-displaced-people 

• Guidance on vaccination and prevention of vaccine-preventable disease outbreaks for countries hosting refugees from Ukraine, April 2022 update. World Health Organization. 
Regional Office for Europe. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/353408. 

• Infographic: Vaccinations to be offered in the absence of documented evidence of prior vaccination. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-
vaccinations-offered-absence-documented-prior-vaccination 

• Five keys to safer food manual. World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43546 

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.unhcr.org/publications/brochures/612643544/unhcr-global-public-health-strategy-2021-2025.html
https://www.who.int/publications/i/item/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Guidance_on_reception_conditions_-_operational_standards_and_indicators%5B3%5D.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-prevention-control-covid-19-temporary-reception-centres-people-fleeing-ukraine
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339857
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/information-guide-individual-health-assessment-refugees-fleeing-war-ukraine
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-infectious-diseases-considered-for-differential-diagnosis-displaced-people
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-infectious-diseases-considered-for-differential-diagnosis-displaced-people
https://apps.who.int/iris/handle/10665/353408
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-vaccinations-offered-absence-documented-prior-vaccination
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-vaccinations-offered-absence-documented-prior-vaccination
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43546
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