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BETEGTAJEKOZTATO
koronavíru§ gyanúval felvételre kerülő

betegek részére

Tisztelt Leendő Betegünk!

Amennyiben koronavírusra utaló tünetei vannak és orvosa kőrbazí kezelést javasol, kérjük

tartsa szem elótt a következő listát, mely azon legsziikségesebb tárgyakat tartalmazza,

amelyekre bent tartőzkodása alatt sziiksége lesz.

Amennyiben lehetősége van rá, kérjük magával hozott csomagját ennek megfelelően készítse

össze előre.

Amennyiben egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy önállóan készítse össze csomagját,

hozzáártozója a Magyar utcai, illetve az Al-es épület ftldszintjén találhatő portán leadhatja

személyes holmijait minden nap 15:00 és 17:00 között név, osztály, szobaszám, illetve

telefonszám feltüntetésével.

A beküldendő csomagok összeá|lításánál, kérjük a www.petz.gyor.hu oldalon találhatő

"Tájékoztatás hozzátartozők részére a beküldendő csomagokról" című levél tartalma szerint

járjanak el.

Legszükségesebb személves tárgvak. melveket kériük hozzon magával:
,/ személyes iratok (személyi igazolvémy, TAJ kártyfl
{ rendszeresen szedett gyógyszerek listája

r' hilőruha, pizsatna(2-3 db)

/ több napra elegendő fehérnemű

/ papucs

,/ törölköző
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r' tisztáIkodási szerek (fogkefe, fogkrém, fesű, borotva, tusfiirdő, sampon, dezodor, WC

papír, szalvéta/papírtörlő, papír zsebkendő, betét, tampon stb.)

/ pohár

, /, mobiltelefon és töltő

,/ szemüveg

{ szabadidő eltöltéséhez szí,ikséges eszközök pl.: könyv, rejtvény, toll

' ékszer, karóra

* nagyobb mennyiségűkészpénz. bankkártya

* evőeszköz (Eldobható, egyszer használatos evőeszközt biztosítunk az étkezésekhez.)

'. romlandó élelmiszer

* szűrő,vágő, éles eszközök

t gyufa, öngyújtó, dohány termékek (A kórtermekben tilos a dohányzás!)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kórteremben lévő tárgya|c" eszközöko élelmiszer

hazaküldésére nincs lehetőség, azok a kórteremben maradnak távozásáig!

Köszönjük együttműködését, mielőbbi gyógyulást kívánunk Önnek!

Győr, 2020. április 6.
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