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Ezúton tájékoztatom, hogy a járványügyi készültség, 2022. december 18-i megszűnésével 

megváltozik a COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos teendők és a jelentések rendje.  

A változások lényege, hogy a COVID-19 fertőzés más légúti fertőzésekhez (pl. az 

influenzához) hasonlóan kezeljük, a nemzetközi gyakorlat változásának megfelelően.  

 

Mintavételezés 

Diagnosztikus vizsgálatok 

Az 54194-1/2022/JIF iktatószámú, 2022.09.30-án megküldött, a COVID-19 fertőzések esetén 

szükséges intézkedéseket tartalmazó körlevélben foglaltaknak megfelelően a COVID-19 

fertőzésre gyanús tüneteket mutató betegeknél diagnosztikus mintavétel (PCR vagy Ag 

gyorsteszt) akkor szükséges, ha az ellátó orvos terápiás vagy egyéb okból úgy dönt, hogy 

mintát vesz. 

Járványügyi érdekből történő mintavétel 

A lakosság körében előforduló kórokozók nyomon követése, illetve egy esetleges új SARS-

CoV-2 variáns megjelenésének detektálása miatt kiemelten fontos az alábbi mintavételezés 

fenntartása: 

1. Az alapellátástól érkező minták érdekében a légúti surveillance rendszerben 

kiválasztott sentinel orvosok a már kiadott 53739-3/2022/JIF számú tisztifőorvosi 

körlevél alapján vesznek mintát a légúti fertőzéssel megjelent pácienseiktől.  

2. A súlyos akut légúti fertőzések (SARI) surveillance rendszerében kijelölt kórházak a 

71789-1/2022/JIF körlevél alapján jelentenek és küldenek PCR vizsgálatra mintát az 

NNK laboratóriumába a SARI fertőzés miatt kezelt betegektől. 
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3. Valamennyi megyei kórház és meghatározott budapesti fekvőbeteg intézmények a 42945-

1/2022/JIF iktatószámú tisztifőorvosi levél alapján az antigén gyorsteszt vagy PCR 

SARS-CoV-2 pozitív betegektől egy további PCR mintát kell küldejenek az NNK 

laboratóriumába variáns vizsgálat céljából.  

 

A mikrobiológiai laboratóriumok továbbra is folyamatosan (interfészen keresztül) 

szolgáltatnak adatot a SARS-CoV-2 PCR eredményekről az OSZIR Járványügyi 

szakrendszer Mikrobiológia alrendszer irányába és az EESZT-be. 

 

COVID-19 elleni oltások 

A kialakult oltási rendnek megfelelően változatlanul történik az oltások szervezése, beadása 

és az EESZT-ben való rögzítése. 

Oltóanyag felhasználás felügyelete 

Az egészségügyi szolgáltatóknak kiadott COVID-19 vakcina készletek felügyeletét a többi 

központi beszerzésből származó oltóanyaghoz hasonlóan kell végezni a megyei/fővárosi 

kormányhivatalok népegészségügyi szervezeti egységeinek.  

 

Az alapellátást nyújtó háziorvosokat, házi gyermekorvosokat tájékoztatni kell az 

alábbiakról:  

- Minden SARS-CoV-2 gyorsteszt eredményét rögzíteni kell az EESZT-ben, az erre a célra 

kialakított felületen. 

- A 2023. január 1-e után diagnosztizált COVID-19 fertőzöttek esetén az OSZIR 

Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe történő fertőző beteg 

bejelentést már nem kell megtenni. Ennek megfelelően az 54194-1/2022/JIF 

iktatószámú, a COVID-19 fertőzések esetén szükséges intézkedéseket tartalmazó körlevél 

2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:  

Fertőző beteg jelentés 

Az OSZIR Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe a fertőző beteg 

bejelentést nem kell megtenni a 2023. január 1-e után laboratóriumi vizsgálattal (Ag 

gyorsteszt vagy PCR) igazolt COVID-19 fertőzés esetén.  

- A 2022. december 31-ig bejelentett COVID-19 fertőzöttek esetén a fertőzés/betegség 

kimenetelére vonatkozó információt (gyógyult/meghalt) a kijelentőlapon közölni 

szükséges, azaz ki kell jelenteni az esetet legkésőbb a Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer 

adatainak éves zárásáig (2023. február vége).  

- A légúti surveillance rendszerben kijelölt orvosok a felügyeleti rendszerről szóló 53739-

2/2022/JIF számú tisztifőorvosi körlevél alapján jelentenek az influenzaszerű és egyéb 

légúti fertőzéssel megjelent betegekről. 

- A légúti surveillance rendszerben kiválasztott sentinel orvosok a kiadott 53739-

3/2022/JIF számú tisztifőorvosi körlevél alapján vesznek mintát a légúti fertőzéssel 

megjelent pácienseiktől.  

- A SARS-CoV-2 elleni oltás rögzítését továbbra is az EESZT erre kialakított felületén kell 

végezni. 
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- A kiadott SARS-CoV-2 elleni oltóanyaggal a kormányhivatal vagy a járási/kerületi 

hivatal felé kell elszámolni az általuk meghatározott rend szerint. 

 

A járóbeteg szakellátást nyújtó intézményeket tájékoztatni kell az alábbiakról: 

- Minden SARS-CoV-2 gyorsteszt eredményét rögzíteni kell az EESZT-ben, az erre a célra 

kialakított felületen. 

- A 2023. január 1-e után diagnosztizált COVID-19 fertőzöttek esetén az OSZIR 

Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe történő fertőző beteg 

bejelentést már nem kell megtenni. Ennek megfelelően az 54194-1/2022/JIF 

iktatószámú, a COVID-19 fertőzések esetén szükséges intézkedéseket tartalmazó körlevél 

2023. január 1-től az alábbiak szerint módosul:  

Fertőző beteg jelentés 

Az OSZIR Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe a fertőző beteg 

bejelentést nem kell megtenni a 2023. január 1-e után laboratóriumi vizsgálattal (Ag 

gyorsteszt vagy PCR) igazolt COVID-19 fertőzés esetén.  

- A 2022. december 31-ig bejelentett COVID-19 fertőzöttek esetén a fertőzés/betegség 

kimenetelére vonatkozó információt (gyógyult/meghalt) a kijelentőlapon közölni 

szükséges, azaz ki kell jelenteni az esetet legkésőbb a Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer 

adatainak éves zárásáig (2023. február vége).  

- A SARS-CoV-2 elleni oltás rögzítését továbbra is az EESZT erre kialakított felületén kell 

végezni. 

- A kiadott SARS-CoV-2 elleni oltóanyaggal a kormányhivatal vagy a járási/kerületi 

hivatal felé kell elszámolni az általuk meghatározott rend szerint. 

 

Kiskőrös, Időbélyegző szerint 

                                                                                

                                                                                             Dr. Bedics Andrea  

                                                                                                 hivatalvezető 

 

 

 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala  
- Népegészségügyi Osztály 

-  Ügyintézés helye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3. 
-                                         Tel.: 06-78/795-104               
-                           E-mail: nepegeszsegugy.kiskoros@bacs.gov.hu 
-                            Hivatali Kapu: ANTSZKLCS KRID:105281342 
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