Kapcsolattartás
A kapcsolattartás szabályait az ellátottak részére alapvetően a gyámhivatali határozat szabja
meg. Amennyiben ellentmondás tapasztalható a házirend és a gyámhivatali határozat között,
akkor a gyámhivatali határozat rendelkezései az irányadóak.












A gyermekek, a kiskorúak kapcsolattartását a gyámhivatal szabályozza,
határozza meg.
Hétvégeken, ünnepnapokon, az iskolai szünidőkben, rendkívüli esetekben a
gyámhivatal engedélye, javaslata alapján mehetnek haza szüleikhez,
hozzátartozóikhoz, hétvégeken pénteken 14.00 órától vasárnap 19.00 óráig.
Előfordulhat, hogy a gyermekotthon viszi haza, vagy hozza vissza otthonról a
gondozottat a gyermekotthon gépkocsijával.
A gyermekek, a fiatalok, a kiskorúak a gyermekvédelmi gyámjukkal
egyeztetve tarthatnak kapcsolatot családjaikkal.
A gyermekotthon gépkocsija esetenként haza viszi a gyermeket, hogy
találkozhasson a szüleivel, hozzátartozóival.
A szülők, hozzátartozók meglátogathatják a gyermekeket, a fiatalokat, a
nagykorúakat minden szombaton és vasárnap 10.00 órától 15.00 óráig. Helye a
szülők fogadószobája, illetve az udvar területe.
Italos állapotban nem szabad látogatni.
Levelet, csomagot küldhetnek a szülők, hozzátartozók.
A szülői láthatás megvonása esetén a szülő nem látogathatja a gyermeket. Ha a
látogató szülővel, hozzátartozóval a gyermek, a fiatal, a nagykorú nem akar
találkozni, kérését teljesíteni kell, a találkozást nem szabad erőltetni.
Ha a szülő, hozzátartozó súlyosan megsérti a házirendet, a gyermekotthonból
el kell küldeni, fel kell hívni a figyelmét a hasonló eset elkerülésére.
A kapcsolattartásról a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8. sz. melléklete szerinti
„Kapcsolattartási naplót” kell vezetni.

Amennyiben helyi vagy nagyobb területi kiterjedésű járványos megbetegedések miatt az
intézmény vezetője úgy ítéli meg, vagy hatóság úgy írja elő a kapcsolattartásra az egészség
védelmének érdekében az általános szabályoktól eltérő – szigorúbb – kapcsolattartási
szabályokat szükséges elrendelni és betartani.
Ezek a szabályok a következők:
 A gyámhivatali határozatban előírt kapcsolattartásra a lakásotthon nappalijában
kerülhet sor.
 A látogatók kötelesek a lakásotthon területére lépés után a kezüket a lakásotthon által
biztosított fertőtlenítő szerrel, esetleg kézmosó szerrel fertőtleníteni.
 A látogatás időtartama alatt a szolgálatban lévő munkatárs által meghatározott
védőeszközt szükséges viselni. A védekezés szintjéről, a kötelezően használandó
védőeszközök köréről az intézmény vezetője a kialakult helyzethez mérten külön
utasításban rendelkezik.
 Alapesetben szájmaszk viselésére van szükség. Újra hasznosítható szájmaszkot az
intézmény biztosít, amelyet a kapcsolattartás végén zárható műanyag zsákban a
szolgálatban lévő összegyűjt és mosógépben fertőtlenítő mosást végez, majd száradás
után kivasal.

 Előre csomagolt élelmiszer a kapcsolattartás alatt a gyermek részére átadható
(csokoládé, chips, üdítő stb.), egyéb élelmiszer behozatalát kerülni kell.
 A kapcsolattartás során be kell tartani az egymás közötti 1,5 m távolságot, illetve
kerülni kell a megszokott üdvözlési formákat (ölelés, kézfogás, puszi).
 Amennyiben lehetséges, akkor a kapcsolattartást a szabadban kell megvalósítani.
 A látogató figyelmét fel kell hívni a köhögési etikett betartására.

