
EFOP-2.2.18-17 SEOKRI 

1 

 

Tartalomjegyzék 
 
 
Az összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer ................................................................................. 2 
Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer ................................................................................ 3 
Felületi dekontaminációt támogató rendszer ..................................................................................................... 4 



EFOP-2.2.18-17 SEOKRI 

2 

 

 

Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-03 
Az összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató 

rendszer 
1 

Megajánlott termék típusa:  

Gyártó:  

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézhigiéne gyakorlatának fejlesztését, 

helyszíni, ellenőrzését (direkt megfigyeléses kézhigiéne-, védőeszköz használat 
compliance vizsgálat), monitorozását (indirekt: szer-, anyag felhasználás), 
visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában. 

Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Monitor rendszer működési felületei: 
Adminisztrációs felület 
Kliens oldali (mobil/tablet) felület 

 

Kommunikáció: 
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos 
kommunikáció támogatása. 

 

Adatmentés: 
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 

4 hetenkénti archiválása. 

 

Monitor kliens (mobil) oldal által támogatott operációs 
rendszerek: 
Android és iOS 

 

Böngésző támogatása: 
Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) 
és/vagy Opera 

 

Statisztikai eredmények gyűjtése, analizálása és 
exportálása: 
Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és 

letöltésének biztosítása 

 

A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő 

munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes 

táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása. 

 

– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar 

nyelven. 

– Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes 

support. 

– Működtető személyzet folyamatos képzése 

 

 
. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-04 
Kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő 

rendszer 
2 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézfertőtlenítési technika helyszíni, valós idejű 
oktatását, az egyéni önfejlesztést („visszacsatolási hurok”/”feedback loops”), monitorozását, visszacsatolását 
statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.  
Felhasználó:  
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés 
megfelelőségét, a kézfelület lefedettségét méri 

 

Egyszerű telepíthetőség, hálózati áramforrással (230V, 50-60Hz) 
működtethető 

 

A rögzített adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről 
szóló vonatkozó jogszabályoknak 

 

Számlálóval felszerelt szeradagolóval összekapcsolható, egy adott 
kézfertőtlenítés végrehajtásának (szerhasználat, technikai kivitelezés) 
adatainak összekapcsolt elemzése 

 

A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, 
minőségfejlesztési célból (leíró statisztika, többváltozós adatelemzés 
lehetősége) 

 

Hordozható kivitel  

Digitális kijelző  

Felügyeleti rendszerbe köthető  

A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő munkaállomások, 
szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges 
licenc biztosítása 

 

– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. 
– Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. 
– Működtető személyzet folyamatos képzése. 

 

 

Értékelési szempont 
Mérték-

egység 
Súlyszám 

Abszolút 

értékelés 

Egyenes 

arányosításos 

értékelés 

Fordított 

arányosít

ásos 

értékelés 

Érték 

melytől 

kedvezőtlen 

irányban 

való eltérés 

érvénytelen

séget 

eredménye

z 

Érték, 

melyet a 

kedvező 

irányban 

meghaladó 

megajánlás 

esetén a 

ponthatár 

felső 

határával 

azonos 

pont kerül 

kiosztásra 

   
1 

pont 

7 

pont 
1-7 pont 1-7 pont   

Egyedi RFID kártyás azonosítás  S=10 Nem Igen     
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

B-05 Felületi dekontaminációt támogató rendszer 1 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:  

 
Technológiai leírás: Az alkalmazandó rendszer támogassa a környezeti dekontamináció (felületek 
tisztítása, fertőtlenítése) helyes technikájának bevezetését/oktatását és a végrehajtás felügyeletét helyszíni, valós 
idejű ellenőrzését (takarítás compliance vizsgálat, higiénés szemle, kritikus felületek dekontaminációjának 
„fluoreszcens marker” vizsgálata), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális 
megjelenítés formájában. 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Monitor rendszer működési felületei: 
Adminisztrációs felület 
Kliens oldali (mobil/tablet) felület 

 

Kommunikáció: 
Kliensek részére az ellenőrzés során online folyamatos 
kommunikáció támogatása 

 

Adatmentés: 
Adatok heti rendszerességgel történő mentése és ezek 
4 hetenkénti archiválása. 

 

Monitor kliens (mobil) oldal által támogatott operációs 
rendszerek: 
Android és iOS 

 

Böngésző támogatása: 
Google Chrome és/vagy Microsoft Explorer (Edge) 
és/vagy Opera 

 

Statisztikai eredmények gyűjtése, analizálása és 
exportálása: 
Word és/ vagy Pdf és Excel riportok készítésének és 
letöltésének biztosítása. 

 

A rendszerhez és berendezésekhez illeszkedő 
munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes 
táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása. 

 

– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar 
nyelven. 
– Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes 
support. 
– Működtető személyzet folyamatos képzése. 

 

 


