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A büntetés-végrehajtási szervezet a Nemzeti Népegészségügyi Központ ( NNK) koronavírus
fertőzéssel  kapcsolatban  kiadott  szakmai  protokollját  követve  kiemelt  feladatként  kezeli  a
személyi  állomány  és  a  fogvatartottak  egészségügyi  állapotának  megóvását  és  a
fertőzésveszély megelőzését a hazai börtönökben. Az aktuális járványügyi helyzet miatt az
alábbi megelőző intézkedések léptek életbe a magyar börtönökben.

A  járványügyi  helyzetre  figyelemmel  a  fogvatartottak  további  intézkedésig  a  személyes
kapcsolattartás kiváltására telefonos és Skype-os lehetőségeket vehetnek igénybe.

A bv.  intézetekbe  belépő  személyek  köre  is  korlátozásra  kerül,  így  a  fogvatartottak  lelki
gondozásában,  börtön  pasztorációjában,  missziós  tevékenységében  együttműködő  külső
egyházi és civil személyek, valamint az oktatást végző tanárok munkája is fel van függesztve
a bv. intézetekben. 

A  börtönök  felkészültek  –  a  járványügyi  helyzettől  függő  –  indokolt  intézkedések
bevezetésére, ugyanakkor jelenleg is valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben folyamatos
a felület- és eszközfertőtlenítés, illetve elérhetőek az egészségügyi személyzet mellett a teljes
személyi  állomány részére a  védőeszközök, az érintés  nélküli,  digitális  hőmérők.  Emellett
rendszeres a figyelemfelhívás a személyi állomány és a fogvatartottak számára a prevenciós
higiéniai  szabályok  betartására;  a  napi  többszöri  kézmosás,  valamint  a  kézfertőtlenítés
lehetősége folyamatosan biztosított a járványhelyzet kezdete óta.

Valamennyi  bevezetésre  kerülő  –  az  aktuális  járványügyi  helyzethez  igazodó – megelőző
intézkedésről  mind  a  fogvatartottak,  mind  hozzátartozóik,  kapcsolattartóik  tájékoztatást
kapnak,  valamint  a  büntetés-végrehajtási  szervezet  hivatalos  weboldalán  (bv.gov.hu)  is
elérhetőek lesznek a legfrissebb információk.
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