
 
 

 

Ajánlások a járvány okozta vészhelyzeti nyitva tartás idejére  
az optikus szaküzletben 

 
Magyarorsza gon a lakossa g ko zel 45-50%-a szorul la ta sjaví to  sege deszko zre. É letu k ma sodik 
szakasza ban me g az emmetrop egye nek is olvaso szemu vegre szorulnak. Magasabb e letkorban 
me g enne l is gyakoribb a szemu vegviselo k ara nya. A szemu veggel e s/vagy kontaktlencse vel 
valo  ella ta s hia nya, az e rintett szeme lyek napi e letvitele ben komoly nehe zse get okozhat. 
A la ta steljesí tme ny korla tozottsa ga magasabb baleseti vesze lyforra st jelenthet e s korla tozhatja 
az e letmino se get. Az optikusok a ltal nyu jtott szolga ltata s az elso dleges ella ta sok ko re be tartozik, 
eze rt ennek biztosí ta sa, ja rva ny okozta ve szhelyzetben, kontrolla lt higie nia s ko ru lme nyek 
ko zo tt szu kse gszeru . 
 
A SARS-CoV-2 ví rus szempontja bo l a legnagyobb riziko  a ferto ze s ko zvetlen a tada sa, azaz   
1,5m-ne l kisebb ta volsa g az emberek ko zo tt, cseppferto ze s u tja n, besze d, ko ho ge s vagy 
tu sszente s sora n. A higie niai standardok sora n szu kse ges olyan inte zkede sek, 
o vo rendszaba lyok bevezete se, amivel elkeru lhetju k a ferto ze s tova bbada sa t. Ilyenek pl. a 
sza jmaszk visele se, az u zlet e s a mu szerek ferto tlení te se az arra alkalmas ferto tlení to  szerekkel 
e s elja ra sokkal. Ézen rendszaba lyok betarta sa val konzekvensen minimaliza lhato  az infekcio  
riziko ja. Pl. a test-kontaktusok minimaliza la sa, a va sa rlo  e s kiszolga lo  szeme lyzet ko zo tti 
kapcsolat ideje nek lero vidí te se ezt a ce lt szolga lja. 
 
Nem za rhato  ki, hogy a va sa rlo k akaratlanul is a SARS-CoV-2 ví rus hordozo i. Éz azt jelenti, hogy 
a besze lgete s, kiszolga la s, vizsga lat e s tana csada s sora n azt kell felte telezni, hogy az u gyfe l nem 
igazolt ví rushordozo . A ví rus ma r a szimpto ma k felle pte elo tt 1-2 nappal a felso bb le gutakbo l 
kimutathato . 
A koronaví rus leggyakrabban cseppferto ze ssel terjed e s ku lo nbo zo  felu leteken hosszabb 
ro videbb ideig e letke pes marad, e s í gy ke zzel az archoz (szem, sza j, orr) juttathato . A                
SARS-CoV-2 ví rus a nya lkaha rtya k felszí ne n a receptorokhoz kapcsolo dik, amik a le gutakban 
egye rtelmu en, a ko to ha rtya n felte telezetten jelen vannak. A ko nnybo l is kimutathato  a 
koronaví rus, viszont a pozití v teszt nem mindig volt o sszefu gge sben a ko to ha rtya-
gyullada s megjelene se vel. Felte telezheto , hogy a ferto ze st a ko nnycsatorna n a ko nnyel az orrba 
juto  ví rusok okozza k. A ko to ha rtya-gyullada s a betegek 0,8%-ban jelent meg eddig, gyakran az 
elso  tu netke nt, í gy a szeme szeteken jelentkezo  pa ciensek egy re sze ne l nem meru l fel a 
koronaví rus ferto ze s leheto se ge, viszont ma r ferto zo  forra snak sza mí tanak. 
A szeme szeti vizsga latok emiatt ku lo no sen kocka zatosak az orvosok e s az ege szse gu gyi 
dolgozo k ferto zo de se e s a ferto ze s tova bbada sa szempontja bo l. A su rgo sse gi szeme szeti 
vizsga latokat a ko rha zak szakambulancia i la ssa k el.  
 
A ferto zo de s terjede se nek ese lye a szennyezett felu letekkel (asztal, kilincs, technikai eszko z, 
szemu veg, stb.) valo  e rintkeze s sora n elme letileg nem kiza rt. Gyakran olyan ferto ze si la ncok 
azonosí thato ak, ahol a ferto zo de s csepp u tja n to rte nik e s nem kontaktferto ze s u tja n. Ma s 
human-pathogen koronaví rusro l ismert, hogy azok e lettelen ta rgyakon, mint fe mek, u veg vagy 
mu anyag, bizonyos ideig e letben maradnak. A New Éngland Journal of Medicina adatai szerint 
egyes felu leteken to bb napig ferto zo ke pes lehet a koronaví rus, ami a levego ben sza llo  
re szecske kre tapadva to bb napig is e letke pes. A re z felu lete n kb. 4 o ra, kartonpapí r felu lete n kb. 
24 o ra, mu anyag felu leten kb. 72 o ra, rozsdamentes ace l felu leten kb. 72 o ra. A tu le le si ido  
azonban ma s befolya solo  te nyezo kto l is fu gg, mint pl. a ko rnyezet ho me rse klete e s a levego  



nedvesse gtartalma. Az inaktiva la shoz bizonyí tottan virucid hata su  felu leti ferto tlení to szerek 
alkalmasak.1 
 
A higie niai elo í ra soknak eze rt abba az ira nyba kell mutatniuk, hogyan lehet a tu netmentes, nem 
azonosí tott ví rushordozo  u gyfelekkel a kiszolga la st, vizsga latot, tana csada st biztonsa gossa  
tenni. Valamennyi higie niai inte zkede s ce lja az, hogy elkeru lju k a ferto zo de s vesze lye t az 
u gyfelek e s a kiszolga lo  szeme lyzet ko zo tt, illetve minimaliza lni lehessen, e s ne keru ljo n arra 
sor. 
 

 
A kölcsönös biztonság érdekében javasolt működési és eljárási rend 

optikai üzletek részére 
 
 
Az ügyfelek fogadása 
 

− Az u gyfeleket kontrolla ltan fogadjuk, leheto se g szerint ido pont egyeztete st ko veto en. 
− Ve do eszko z visele se, ve do maszk a sza j e s az orr ve delme re, ve do kesztyu  haszna lata, a 

dolgozo k e s u zletbe bete ro  pa ciens, u gyfe l sza ma ra. 
− "Égykapus" / "zsilipes" bele ptete si rendszer: egyszerre 1 u gyfe l le phet az u zletbe, a to bbi 

u gyfe l az u zlet beja rata elo tt, egyma sto l 1,5 me teres ta volsa got tartva sorban a llva 
va rakozzon. Figyelembe véve az üzletek méretbeli különbözőségeit, ahol az eladótér mérete 

lehetővé teszi a biztonságos távolságtartást, ott eladónként 1 vásárló egyidejű bent 

tartózkodása is lehetséges, az 20 m2 / vásárló alapelv figyelemben tartása mellett. 
− Za rt beja rati ajto n kopogo  u gyfelet a boltba engedo  munkata rs elleno rzi, azaz 

ve do maszkot visel-e, van-e megle vo  felso le gu ti megbetegede se. 
 
Tova bba  az ala bbi ke rde seket tegyu k fel a bele po  u gyfeleknek: 

− Az elmu lt 14 napot megelo zo en volt-e le gzo szervi megbetegede se? 
− Csala dja ban van-e, illetve tala lkozott ferto ze sgyanu s szeme llyel? 
− Volt-e ku lfo ldo n, vagy tala lkozott ku lfo ldro l hazate rt szeme llyel? 
− Milyen ce llal, milyen okbo l keresi fel az u zletet? 

 
Ézt ko veto en beengedheto  a tu net ne lku li u gyfe l. 
 
A beengede s uta n ko zvetlenu l aja nlhato k az ala bbiak2: 

− ke zferto tlení te sre alkalmas eszko z alkalmaza sa, amelynek haszna lata t elleno rizzu k 
− a mosdo ban elhelyezheto  az ala bbi informa cio s lap (la sd 1. a bra)  

leto ltheto : https://www.antsz.hu/data/cms25647/Fertotlenito_kezmosas_20110223.pdf 
− la thato  szennyezo de s esete n ve gezzu nk ferto tlení to  ke zmosa st  
− a mu velet ido tartama: 40-60 ma sodperc 
− nedvesí tsu k be ví zzel a kezu nket 
− adagoljunk megfelelo  mennyise gu  folye kony szappant a tenye rbe 
− do rzso lju k o ssze a tenyeru nket 
− do rzso lju k az egyik tenyeru nkkel a ma sik ke z ke zfeje t u gy, hogy ako zben az ujjakat 

o sszefonjuk 
− va ltott ke zzel isme telju k meg 

 
1 RKI. RKI – Coronavirus SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19) [Internet]. 2020 [idézet 8. April 2020].  

Elérhető:  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

 
2 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlása alapján 

https://www.antsz.hu/data/cms25647/Fertotlenito_kezmosas_20110223.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html


− do rzso lju k o ssze a ke t tenyeret u gy, hogy az ujjakat o sszefu zzu k 
− do rzso lju k az egyik ke z tenyere vel a ma sik ke z ujjainak ha ta t u gy, hogy az ujjak 

horogszeru en o sszeakaszkodnak 
− va ltott ke zzel isme telju k meg 
− markoljuk meg az egyik hu velykujjat e s ko rko ro s mozdulattal do rzso lju k, majd va ltsunk 

kezet 
− az egyik ke z ujjbegyeit do rzso lju k a ma sik ke z tenyere hez ko rko ro sen, majd va ltsunk 

kezet 
− folyo ví zzel alaposan o blí tsu k le a kezet 
− ke zsza rí ta shoz egyszerhaszna latos papí rto rlo t alkalmazzunk 

 

Az ügyfelek kiszolgálása 
 
A kiszolga lo  asztalna l az optikus e s az u gyfe l egyma ssal szemben foglalnak helyet. Az a tlagos 
kiszolga lo  asztal me rete 50-70 cm sze les. A tlagos u le si pozí cio ban a felek cca. 1,5 me terre 
vannak egyma sto l, de elke pzelheto , amikor enne l kisebb a ta volsa g. Ésetlegesen van ra  
leheto se g, hogy az asztallapra egy „plexi- vagy u vegfalat” a llí tsunk, de a legto bb esetben erre 
nincsen mo d. Éze rt a sza jmaszk visele se, a pande mia nak ebben a szakasza ban, mindke t re szro l 
indokolt. A tana csada s uta n az asztalfelu letet, az u gyfe l sze ke nek karfa ja t ferto tlení tsu k. 
Aja nlatos alkoholtartalmu  fu jo s ferto tlení to szert haszna lni, amit egy kozmetikai to rlo kendo re 
is fu jhatunk, hogy azzal leto ro lju k a ke zzel e rintett felu leteket. É rdemes a ferto tlení to szer 
behata si ideje t figyelembe venni.                                         
                                

Az ügyfelek vizsgálata 
 
A vizsga lo helyse gben az objektí v la ta svizsga lat alkalma val: 
 
Az autorefraktome terrel to rte no  me re s sora n az u gyfe l a lla e s homloka keru l (bo r) e rintkeze sbe 
a ke szu le kkel. Éze rt, az elo zo  ponthoz hasonlo an ja rjunk el az e rintett felu letek 
ferto tlení te se ben. A felu letek e s ke szu le k ferto tlení te se uta n sort kerí thetu nk a me re sre. 
Aja nlatos a ko zvetlen kontaktus megelo ze se e rdeke ben az a llta maszra helyezheto  papí rcsí kokat 
is haszna lni. A me re s sora n tova bbra is tana csos a sza jmaszk haszna lata. 
 
A szubjektí v la ta svizsga lat alkalma val: 
 
A szubjektí v vizsga lat a vizsga lo helyse gben to rte nik, melynek me rete va ltozo , jellemzo en 8-13 
nm, de idea lisabb az enne l nagyobb helyse g. A vizsga latot phorpterrel vagy pro bakerettel 
ve gezzu k, ahol korla tozottak az e rintkeze si pontok. A fentiekben ma r emlí tett 
ferto tlení to szerrel befu jt to rlo kendo  alkalmaza s lehetse ges e s szu kse ges minden elve gzett 
vizsga lat uta n. 
 
A kontaktlencse illeszte s alkalma val: 
 
Hasonlo  a helyzet e s adottsa gok, mint a refrakcio s vizsga latok esete ben. A kontaktlencse 
illeszte s a ko to ha rtya val e s szaruha rtya val valo  e rintkeze s miatt pillanatnyilag nem aja nlott, de 
a jo vo ben isme t lehetse ges lesz. Ha me gis szu kse gesse  va lik a kontaktlencse illeszte se, akkor 
azt kiza ro lag, mind az illeszte s e s az illeszte s uta ni alapos ke zferto tlení te ssel szabad elve gezni. 
Jelenleg nincs bizonyí te k arra, hogy a kontaktlencse visele se ko vetkezte ben fokozottabban 
fenna llna a koronaví russal valo  megferto zo de s vesze lye. 
 
 



Figyelemfelhí va s a kontaktlencse t viselo  u gyfelek re sze re: 
− Ne felejtse el ko vetni a szigoru  higie niai elo í ra sokat, mint pe lda ul az alapos ke zmosa s 

(min. 20 ma sodperces), valamint a kontaktlencse visele se nek helyes horda si e s a pola si 
elja ra sait. 

− A kontaktlencse tí pusa nak megfelelo en az elo í rt visele si ido  betarta sa. 
− A kontaktlencse ta rolo tokja nak higie nia ja, tiszta n tarta sa, rendszeres csere je. 
− Ne e rintse meg szeme t, ku lo no sen magas kocka zatu  ko ru lme nyek ko zo tt. 
− Amennyiben rosszul e rzi maga t, ne viselje kontaktlencse je t. 
− Ha aggodalma, ke telye van, ne hordja a kontaktlencse je t. 
− Ha homa lyos a la ta sa, vagy la ta spanasza van, ne viselje kontaktlencse je t. 
− Ha pirosodik, viszket, vagy va lade kozik a szeme, ne viselje a kontaktlencse je t. 

 
 
Mellékhelyiségek tisztán tartása 
 
Mind a dolgozo i e s u gyfe l melle khelyise gekben az a ltala nos higie niai felte telek mellett a 
folye kony (ke zferto tlení to s) szappan e s eldobhato  papí rto rlo  haszna lata aja nlott. 
 
Az üzlethelyiség tisztán tartása 
        
Az optikai u zletekben a koronaví rus-dekontamina cio ja ban a hagyoma nyos takarí to - e s 
tisztí to szerekkel ve gzett takarí ta st ko veto en 0,1 sza zale kos hypo-oldattal valo  felmosa s, 
a tto rle s, bedo rzso le s javasolt. Amennyiben hypo-ra e rze keny felu letekro l van szo , akkor 
alkoholos oldatok haszna lando k. 
 
A leghatásosabb felületfertőtlenítőszer az alkohol 
 
A kí se rletek arra mutatnak ra , hogy a 70 sza zale kos etanol, csaku gy, mint a 0,05-0,1 sza zale kos 
na trium-hipoklorit (NaClO, hypo) ne ha ny percen (1-5) belu l elpusztí tja a ku lo nbo zo  felu leteken 
magtapadt ví rusokat.  A 0,1 sza zale kos hypo-oldat a kereskedelemben szabadon kaphato  
ha ztarta si hypo (a ltala ban 5 sza zale kos na trium-hipoklorit oldat) 50-szeres hí gí ta sa nak felel 
meg. 
A 62-71 sza zale kban etanolt tartalmazo  szerek, a 0,5 sza zale kos hidroge n-peroxid, illetve a 
0,1 %-os hypo-oldat ma r 1 perc alatt is jelento sen cso kkentik a ví rusok sza ma t. Ilyen mo don 
szuszpenzio s rendszerekne l ne gy nagysa grenddel, mí g kontamina lt felu letekne l 2-4 
nagysa grenddel reduka lhato  a ko rokozo k sza ma 1 percen belu l. 
 
Égye b biocid hato anyagokna l ekkora me rte ku  hata s nem tapasztalhato . A 0,05-0,2 sza zale kos 
benzalko nium-klorid e s a 0,02 sza zale kos klo rhexidin oldatok hata sossa ga egyara nt alulmarad 
az alkohole val, a hidroge n-peroxide val e s a hypo-e val szemben. 
 
Az emlí tett ferto tlení to szerekkel valo  munka specia lis ve do felszerele st ige nyel (FF2 vagy 3 
maszk, ve do szemu veg, ve do ko peny, egyszer haszna latos ve do kesztyu ). 
 
 
A fertőtlenítő takarítás sorrendje 
 
1.  Felszerelési és berendezési tárgyak 
2.  Mosdó környéke 
3.  WC, piszoár, hulladéktárolók 
4.   Padlózat 
 



Fertőtlenítő takarítás kézi erővel 
− Két/háromedényes kádas, préses, Duo-Mop módszer 
− Négyszögletű, zsebes kialakítású mop 

 
A Duo-Mop módszer: 

− Kék vödör: fertőtlenítőoldat 
− Piros vödör: 2-3 l tiszta víz 
− A mopot a piros vödörbe kell kifacsarni 
− A kifacsart huzatot a kék színű vödörben lévő oldatba visszaáztatni, kifacsarni 
− Kék színű vödörben lévő oldat cseréje: helyiségenként 
− Mop-huzat cseréje: részlegek határait figyelembe véve (min. 50-60 m2-ként) 

 
Padlófelület felmosása 

− Vizes 8-as technika 
− Belülről kifelé  
− Ne maradjanak „ablakok” 

 
 
A munkatársak ellenőrzése 
 
Az u zletvezeto  minden munkata rsat naponta elleno rizzen a ja rva nyra jellemzo  tu netek 
tekintete ben. 
Sza raz ko ho ge s, torokfa jdalom vagy la z (37,5 C-to l magasabb) esete n a munkata rs maradjon 
otthon e s konzulta ljon a ha ziorvosa val. A munka ba valo  visszate re s ke t napos tu netmentesse g 
esete n a ha ziorvos do nte se to l fu gg. Ha COVID-19 megbetegede s gyanu ja a ll fenn, akkor a 
ha ziorvosi lelet alapja n 14 nap eltelte vel lehetse ges a munka ba valo  visszate re s. Pozití v lelet 
esete n ha zi karante nban marad a munkava llalo . Ézt ko veto en, ha ziorvosi igazola s uta n, 14 nap 
eltelte vel e s 48 o ra s tu netmentesse g esete n te rhet vissza a munka ba a dolgozo . 
 
 
Összefoglalás 
 
Az u gyfelek la ta sjaví to  eszko zzel valo  ella ta sa nak szu kse gszeru se ge vitathatatlan. A higie niai 
inte zkede sek ce lja, hogy az optikai szaku zletben to rte no  eseme nyek sora n a ferto ze s 
kocka zata nak a leheto se ge t minimaliza ljuk, illetve kiza rjuk az ala bbiak betarta sa val: 

− az u zletbe valo  bebocsa jta s kontrolla lt ko ru lme nyek ko zo tt 
− javasolt az ido ponthoz ko to tt u gyfe lfogada s, hogy az u zletbe bete ro k, benn tarto zkodo k 

le tsza ma t minimaliza lni tudjuk 
− biztosí tsuk a bele po k sza ma ra ke zferto tlení te s leheto se ge t 
− a mege rintett felu letek, szemu vegek, eszko zo k bizonyí tottan ferto tlení to  hata su  

ke szí tme nyekkel to rte no  ferto tlení te se 
− sza jat e s orrot fedo  maszk haszna lata, mind az u gyfe l, mind a munkata rsak re sze ro l - 

javasolt a szabva nyos sebe szi maszk alkalmaza sa, esetleg textilbo l ke szí tett, moshato  
sza jmaszk haszna lata 

− a szeme lyes ve do ta volsa g betarta sa (min. 1,5 – 2 m) 
− ferto ze s gyanu s egye nek kiszolga la sa, su rgo sse gi ella ta s kerete ben, kiza ro lag az FFP-2 

katego ria ju  maszk haszna lata mellett aja nlott 
− a ltala nosan aja nlott higie nia s szaba lyok betarta sa3:  

 
3 Forrás: www.nnk.gov.hu  

http://www.nnk.gov.hu/


o ko ho ge skor, vagy tu sszente skor tartson zsebkendo t a sza ja e s az orra ele  (ha e pp 
nincs ke zne l, akkor is inka bb a ko nyo khajlata ba, e s ne a tenyere be 
ko ho gjo n/tu sszentsen) 

o javasolt az eldobhato  papí r zsebkendo  haszna lata - haszna lat uta n a zsebkendo t 
dobja a szeme tgyu jto be, vagy ha ez nem ele rheto , akkor az eldoba sig leheto se g 
szerint tartsa egy za rhato  tasakban 

o gyakran mosson kezet meleg ví zzel e s szappannal, ku lo no sen ko ho ge s, tu sszente s, 
orrfu ja s e s a zsebkendo  kidoba sa uta n - ezzel megakada lyozhatja, hogy a keze ro l a 
szabad szemmel nem la thato  ko rokozo k ta rgyakra, felu letekre, onnan ma sok keze re, 
nya lkaha rtya ja ra keru ljenek 

o az alkohol-ba zisu  ke zferto tlení to k is hate konyak 
o ne e rintse a szeme t, orra t vagy sza ja t a piszkos keze vel 
o influenzaja rva ny ideje n keru lje az egye bke nt szoka sos u dvo zle si forma kat (ke zfoga s, 

puszi), amelyek szinte n no velik a megferto zo de s kocka zata t 
o leheto se g szerint keru lje a betegekkel valo  kontaktust 
o rendszeresen tisztí tsa meg a gyakran haszna lt ta rgyakat, a sok ember a ltal 

mege rintett felu leteket (pl. mobiltelefon, sza mí to ge p billentyu zete, asztal felu lete, 
szemu veg e s napszemu veg kerete nek napi rendszeres tisztí ta sa, stb.). 

o za rt terekben gondoskodjon a gyakori alapos szello ztete sro l 
o amennyiben az influenza tu neteit e szleli maga n, maradjon otthon e s tartson 

ta volsa got ma sokto l, ezzel is ve dve o ket a megferto zo de sto l, haszna ljon eldobhato  
sza jmaszkot olyankor, amikor felte tlenu l szu kse ges a laka sa t elhagynia, vagy 
ma sokkal ko zeli kontaktusba keru l, esetleg betegvizsga latra va rakozik - ezzel 
megelo zheti ma sok megferto ze se t 

o ja rva ny esete n leheto se g szerint keru lje a zsu folt helyeket, ku lo no sen a za rt 
helyise geket, a liftek haszna lata t 

o ha mo dja van ra , tartson nagyobb – minimum 1,5 me ter – ta volsa got ma s 
szeme lyekto l. A kiszolga lo  asztalon fela llí thatunk elva laszto  elemet (la sd 2. a bra). A 
vizsga lo ban alkalmazhatunk a sza jmaszkon tu lmeno en ve do  a larcot (la sd 3. a bra) 

 
 
 



1. a bra 

 
 
 
 



2. a bra 

 
 
 

 
 



3. a bra 
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