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A BCLA – Brit Kontaktlencse Társaság - javaslatai a COVID-19 pandémiát követő praxis újraindítás 
idejére. Ezek a javaslatok iránymutatásul szolgálnak, mind a személyzet, mind pedig a páciensek 
védelme érdekében. Ez az ajánlás a helyi/országos/regionális szabályozásokkal és 
iránymutatásokkal együttesen használandó. 
 
A személyzet, a páciensek és a praxis védelme 
 

• Minimalizálja a személyzet jelenlétét; bizonyos feladatok otthonról is elvégezhetőek 

• Győződjön meg arról, minden munkatársa ellenőrzi magát a COVID-19 re jellemző 
objektív és szubjektív tüneteket illetően munkába menet előtt; bármilyen tünet megléte 
esetén maradjon otthon 

• Biztosítsa a személyes védőeszközöket (SZVE) a helyi kormányzati ajánlások alapján, 
képezze ki a személyzetet annak helyes használatáról (arc maszk, eldobható kesztyű, 
védőszemüveg, arcvédő pajzs) 

• Ismételje át a személyzettel a helyes kézmosás technikáját  

• Biztosítson alkoholos kézfertőtlenítőt* a kézmosást követő használatra 

• Gyakran tisztítsa meg a kilincseket, tollakat, székeket....stb. A fizetésnél használt 
terminálokat minden használat után tisztítsa meg, és javasolja pácieseinek az érintés 
nélküli fizetési módot. 

• A váróhelyiségben biztosítsa a 2 méteres szociális távolságot 

• A váróhelyiségből távolítsa el a magazinokat, játékokat, kávé automatákat és a víz 
adagoló készüléket  

• Távolítson el minden szükségtelen kiegészítőt, mint a cukorkák, tollak, dísztárgyak, 
virágok ...stb  

• Amennyiben lehetséges, a légkondícionáló helyett nyissa ki az ablakokat  

• Tartson készenlétben maszkokat arra az esetre, ha valaki maszk nélkül érkezne, vagy 
ha megteheti, biztosítson új maszkot az érkezők részére  

 
 
Praxis Menedzsment és Előjegyzés 
 

• Csökkentse le az előjegyzések számát annak érdekében, hogy legyen elég ideje a 
készülékek lefertőtlenítésére két páciens között, valamint a személyzet-páciens arány 
minimalizálása és a szociális távolság megtartása érdekében 

• Már az előjegyzéskor kérdezze ki a pácienst az egészségi állapota felől  

• Már az előjegyzés ideje alatt tájékoztassa páciensét, hogy a vizsgálat menete eltérő 
lesz a korábbiakhoz képest 

o A tervezett vizsgálati időpont előtt fog kapni egy telefonhívást, annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjanak a páciens tünetmentességéről 

o Amennyiben a tervezett időpont  előtt tünetek jelentkeztek, új időpontot fog 
kapni, a szükséges karantén idő figyelembe vételével 

o Az egész vizsgálati idő alatt javasolt a maszk viselete 
 

o Célszerű a vizsgálatra egyedül érkeznie, és lehetőleg kívül várakoznia, a 
szociális távolság megtartása érdekében  

• Biztosítson alkoholos kézfertőtlenítőtl* több helyen is, köztük a kézmosó kagyló mellett  

• Csökkentse le a találkozás idejét a vizsgálóban, az anamnézis felvétel és egyéb 
részletek rögzítése amennyiben lehetséges történjen előzetesen telefonon  

• Amennyiben a helyi szabályozás megengedi, a későbbiekben a szükséges 
kontaktlencse megrendelése lehetőleg telefonon vagy más elektronikus úton történjen  

 
A vizsgálat 
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• Mosson kezet minden páciens után, a műszerek letisztítását követően valamint új 
páciens vizsgálata előtt. Minden kézmosás után használjon kézfertőtlenítőt*  

• Tisztítson meg minden műszert és felületet, amenyiben az pácienssel került 
érintkezésbe 

• Amennyiben lehetséges az anamnézis felvétel még a vizsgálatot megelőzően 
telefonon keresztül történjen, ezáltal is csökkentve az együtt töltött időt. Amennyiben 
ez nem lehetséges, a vizsgáló személy és a páciens a beszélgetés alatt tartsa be a 2 
méter szociális távolságot. 

• Használjon Ön is és a páciens is maszkot a helyi kormányzati javaslatokkal 
összhangban 

• Kerülje a pácienssel történő beszélgetést a vizsgálat alatt a közelség miatt 

• Amenyiben lehetséges, használjon réslámpára szerelhető műanyag védőlmezt  

• A műszerekre kerülő kilélegzett cseppeket különös gondosággal távolítsa el 

• Használjon egyszer használatos, eldobható eszközöket, úgymint próbalencse, vitális 
festék, vattapálca...stb 

• Lencseápoló folyadékből használjon kis kiszerelést, melyet a használatot követően 
adjon oda a páciensnek, vagy dobja ki  

• Hasonlóan a felhasznált lencsetartó tokot vagy adja oda a páciensnek, vagy dobja ki  

• Minden eldobható eszközt biztonságosan dobjon ki  

• Végezetül ismételje át a pácienssel a helyes kézmosást, a helyes kontaktlencse 
viselést és a lencse csereidejét, a lencseápolás menetét, betartásának fontosságát és 
az ápolószer felhasználhatóságának és cseréjének fontosságát 

 
*mimimum 60% alkohol tartalommal  
 
 
 
Források és további információk 
 
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen 
Walsh, Mark Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” 
Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & James S. Wolffsohn - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 
https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 
https://www.aaopt.org/my-covid-hub 
https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 
https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-for-
optometrists.html 
https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 
https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 
https://iacle.org/covid-19-resources/ 
https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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