
Tisztelt Kollégák!

A járvány IV. szakaszának elején tartunk, amely akár több hónapig is eltarthat.
A járvány teljes megszűnése, sajnos egyelőre nem látható. Reményeink szerint, sokat segíthet 
kollégáink védettségén a vakcina beadása (mos már a harmadik is). Elvárom mindenkitől, 
akinek az egészsége ezt lehetővé teszi, hogy a szükséges mennyiségű oltást felvegye.
A kötelező oltást a cégnél -  a magas beoltottsági arány miatt -  egyelőre nem rendelem el.

Sajnos az elmúlt napokban, jól érzékelhetően, fokozatosan nőtt Dél-Dunántúlon és 
Kaposváron is a delta vírusmutánssal fertőzöttek száma.

Nekünk továbbra is temetnünk kell. A temetkezési szolgáltatást illetően a korábban kiadott 
intézkedések érvényben vannak, azok maradéktalan végrehajtását elvárom minden kollégától. 
A temetkezési szolgáltatás végrehajtása során, zárt térben, 20-50 fő -  Kaposváron -  részvétele 
engedélyezett. Marcaliban a zárt térben történő egyházi temetést megtiltom. Polgári temetés 
esetén, 20 fő részvételével zárt tértben is lehet temetni. Erre az ügyintézés során fel kell hívni 
a hozzátartozó(k) figyelmét. Zárt helyen az előírt létszám betartását közvetett intézkedésekkel
-  székek számának csökkentésével -  el lehet érni. A 1,5 méteres távolságot ebben az esetben 
is be kell tartani. Zárt térben történő temetés esetén kötelező a szájmaszk használata.
A temetés végrehajtása, valamint a temető látogatása során továbbra sem szükséges 
semmiféle korlátozás, szankció bevezetése. Ezt oldják meg a hozzátartozók.

Kollégáinknak a ravatalozóban és a környékén kötelező a szájmaszk használata.
A hozzátartozók figyelmét fel kell hívni, hogy a sírhely környékén a kollégáinktól 2-3 méterre 
helyezkedjenek el. Tapasztalataim szerint a hozzátartozók fegyelmezettek, a korlátozásokra 
felhívják a gyászolók, az érintettek figyelmét. Ebben az esetben a kollégáknak a sírhely 
környékén nem kell szájmaszkot használni. Amennyiben ez nem tartható, akkor a 
kollégáknak az urna és a koporsó elhelyezése, valamint a hantolás végrehajtása során kötelező 
a szájmaszk használata. Sajnos, továbbra is a legveszélyeztetettebb helyen dolgozó kollégák 
az ügyintézők, a halottszállítók és a sírásók.

Kérek Mindenkit, hogy munkája során -  lehetőség szerint -  kerülje a személyes kapcsolatot, 
a kézfogást.

A cég vezetése folyamatosan biztosítja a védőeszközöket, hogy ezzel is a minimálisra 
csökkentse a fertőzés lehetőségét. A korábban kiadott eljárási rend nem változik.

A vírusról:
Az ország bármelyik településén számolni kell a fertőzés lehetőségével. Sajnos a mutálódott 
vírus a korábbiaknál sokkal gyorsabban fertőz. Mindebből az következik, hogy valamennyien
-  különösen az oltatlanok -  fokozottan ki vagyunk téve a fertőzésveszélynek.
Továbbra is igaz, hogy a vírus könnyen elpusztítható szappanos kézmosással és hígított 
hypóval.

A HVB-t kitöltésével kapcsolatban nincsen változás. A HVB-n a vélt halálok kerül rögzítésre. 
Bizonytalan halálok esetén a 22-es pont nem kerül bejelölésre. Ebben az estben csak koporsós 
temetés engedélyezhető.



Néhány tanács a fertőzés megelőzése érdekében 

Ügyintézés:
A temetéssel kapcsolatban korábban kiadott intézkedések érvényben maradnak.
Minimálisra kell csökkenteni a temetés-megrendelésen részt vevő családtagok számát 
(maximum 2 fő). Amennyiben több hozzátartozó érkezik, azokat külön helyiségben kell 
elhelyezni vagy meg kell kérni őket, hogy várakozzanak az iroda előtt. A kézfertőtlenítés a 
hozzátartozók részére kötelező. Az ügyintézést, a szükséges okmányok elkészítését a helyileg 
kiadott intézkedések szerint kell végrehajtani. Az ügyfélfogadásra kiadott szabályokat 
maradéktalanul tartsuk be. Az ügyintézés során kerülni kell a személyes találkozásokat. Ahol 
erre lehetőség van, az elektronikus ügyintézést kell előnyben részesíteni.
A kaposvári irodánkba az ügyintézők elé plexi lapot szereltettünk fel. A plexi lap mögött 
továbbra sem kötelező a szájmaszk használata, de ajánlott.
A hozzátartozóknak a szájmaszk használata kötelező.

Halottszállítás:
A legveszélyeztetettebb helyzetben továbbra is a halottszállítást végző kollégáink vannak.
A szükséges védőeszközöket a munka végzéséhez a cégünk folyamatosan biztosítja. Elvárom 
minden kollégától, hogy a szükséges védelmi intézkedéseket maradéktalanul betartsa.
A kihűlt test már nem fertőz (kivéve a testnedvek). A kollégák figyelmét fel kell hívni, hogy 
háznál ne öltöztessenek. Erre kerüljön sor a kórházban vagy a temetőben (szállítás helyszíne). 
Házhoz történő megérkezés után meg kell kérni a hozzátartozókat, hogy szellőztessék ki a 
lakást. A hozzátartozóktól való távolságtartást a szállítás során is biztosítani kell.
A kórházak a korábban kiadott protokoll szerint végzik munkájukat. A kollégáknak ezeket is 
maradéktalanul be kell tartani.
Az elhunytat dupla, műanyag zsákban kell elhelyezni. A két zsák között jól láthatóan 
-  olvashatóan -  kell elhelyezni a piros láb/kézcédulát.

Hamvasztóüzemi szállítás esetén -  előzetesen egyeztetve a hamvasztóüzem vezetőjével -  
maradéktalanul tartsuk be a korábban kiadott intézkedést.

Minden autóban legyen: fertőtlenítőszer (lehetőleg alkoholos), papírruha, kesztyű, szájmaszk. 
Kesztyű, szájmaszk használata a szállítás során kötelező.

A feladat ellátásában részt vevő kollégáknál legyen igazolás arról, hogy a Somogy 
Temetkezési Kft. munkatársai (az igazolás korábban ki lett állítva minden kolléga részére).

Koronavírussal fertőzött elhunyt szállítása esetén ugyanaz az eljárás, mint az AIDS-szel 
fertőzött elhunyt esetén. Fertőzött elhunyt szállítását követően a szállító autót fertőtleníteni 
kell. Erre vonatkozóan a korábban kiadott intézkedések vannak érvényben.

Temetés:
A temetés a szokásos rendben történik, korlátozott résztvevőkkel. Lehetőség szerint kerülni 
kell a zárt térben történő gyászszertartást. Amennyiben nagyobb temetési részvétel várható, 
akkor javasolni kell a hamvasztásos temetést.
A hamvasztóüzemek a korábban elrendelt szigorítások szerint működnek. A kollégák 
figyelmét fel kell hívni a hamvasztóüzemben elrendelt szabályok maradéktalan betartására.



Az urnákat továbbra is ingyen tároljuk, abban az esetben, ha a hozzátartozók annak későbbi 
elhelyezése mellett döntenek.

Koporsós temetésre továbbra is van lehetőség. Az elhunytat dupla zsákban kell a koporsóba 
helyezni. Földes temetés esetén a fémbetét használata tilos.

A hozzátartozó(ka)t tájékoztatni kell arról, hogy nem ajánljuk a koronavírusos elhunyt 
megtekintését. Amennyiben a hozzátartozó személyesen szeretne elköszönni az elhunyttól, 
úgy közölni kell vele, hogy 2-3 méterről nézheti meg az elhunytat. Az a kolléga, aki az arcot 
szabaddá teszi, védőruhában, maszkban, kesztyűben köteles a munkáját elvégezni.

Katonai temetés:
Csökkentett létszámban, továbbra is a megszokott rendben kerül megtartásra.

Kaposvár, 2021. november 17.
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