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      Berhida Város Polgármestere  
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

      Tel.:88/585-620, E-mail: polgarmester@berhida.hu 

 

 

 

Szám: B/140-162/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató 

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. november 19. napján a Magyar Közlöny 252. számában a 

COVID-19 vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben megjelent „Az 

egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, 

oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a 

bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres 

vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről” szóló 509/2020. (XI. 

19.) kormányrendelet, valamint „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 510/2020. 

(XI. 19.) kormányrendelet.  

 

 

1. Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben 

nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, 

valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas 

rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 

509/2020. (XI. 19.) kormányrendelet az alábbi fontosabb szabályokat tartalmazza. 

 

1.1. A megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására 

alkalmas antigén gyorsteszttel (a továbbiakban: gyorsteszt) az Operatív Törzs által 

meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni: 

a) az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott személy, 

b) a nevelési, oktatási, valamint szakképző intézményekben, nevelési, oktatási tevékenységet 

végző személy (kivéve, ha rendkívüli szünet vagy digitális munkarend került elrendelésre), 

c) a szociális intézményben dolgozó személy, 

d) a bölcsődékben dolgozó személy 

esetében, amennyiben a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik 

esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati 

lelettel. 

 

A vizsgálat elvégzésébe – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – orvos- 

egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató is kirendelhető. 

 

1.2. A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti 

intézményében kell végrehajtani. A vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak a kijelölt 

helyszínen meg kell jelennie. A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott 

haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát. 
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1.3. Az intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék 

megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról, annak elszállítását a megyei védelmi bizottság szervezi 

meg. 

 

Az ismertetett szabályok 2021. február 7-ig lesznek hatályban. 

 

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 510/2020. (XI. 19.) kormányrendelet 

értelmében az autizmus spektrumzavarral élő személy sem köteles maszkot viselni. Az 

autizmus spektrumzavarral élő személy a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi 

szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli 

mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló 

dokumentummal vagy orvosi igazolással igazolhatja állapotát.  

 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) keresztül.  

 

Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

- telefon: 06 30 602 9250 

- e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 

Berhida, 2020.11.19.    

 

                                                                                          Pergő Margit 

                                                                                           polgármester                      
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