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T isztelt Hozzátartozó k !

Intézményünkben teljes látogatási tilalom van érvényben. A fekvő betegek szánnára

elengedhetetlenül fontos családi küldeményeket naponta 15:00-17:00 óra között az,,A2u portán és a

Magyar utcai portán van lehetőség leadni.

A higiénés szabályok betartása a csomagokra is vonatkozik, így kérjtik, az aláhbiak szerint

készítsék el otthonaikban a küldeményeket:

1. Élelmiszerekre vonatkozó higiénés szabályok

o a csomagolással rendelkező élelmiszerek: (p1.: joghurt, ételtároló doboz,

ásvényvizes flakon stb.) külseiét fertőtlenítős oldattal átitatoít nedves törlővel

(mint például, Domestossal, Hypoval, Flóraszepttel a csomagolásukon találhatő

hígítási arányok betartásával) áttörölni sziikséges.

. a c§omagolással nem rendelkező élelmiszerek (pl.: gyümölcsök, zöldségek, stb.)

meleg vízzel iól átmosva, a már lefertőtlenített ételtároló dobozba vagy bekötött

szájű tiszta zacskóba kell helyezni.

Ruhaneműkre vonatkozó higiénés szabályok

o Minden ruhaneműt (pizsama, fehémemű, köntös stb.) fertőtlenítő mosás után

(min.60 fokon történő mosás és lehetőség szerint fertőtlenítő tartalmú mosópor vagy

oldat alkalmazásával) átvasalni is szükséges. A mosott és vasalt ruhákat egy

nejlonzacskóba helyezve kell a csomagba tenni.

Elektronikai cikkekre vonatkozó higiénés szabályok :

o telefonokat, tableteket, laptopokat a csomagba helyezés előtt fertőtlenítős oldattal

átitatott nedves törlővel, óvatosan áttörölni szükséges.
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4. Egyéb személyes tárgyakra vonatkozó higiénés szabályok

o Azon eszközöket, melyek fertőtleníthetőek (pl.: fésű, tisáálkodási szerek, stb.) a

csomagba helyezés előtt fertőtlenítős oldattal áíitatoít nedves törlővel kell áttörölni.

o szemüvegek esetén ajanlott a meleg vizzel és szappannal való lemosás.

Kérjük azon tárgyakat, melyeket nem lehet fertőtleníteni, lehetőség szerint ne küldjenek be

hozzátarto zój uk ré s zére !

A fenti intézkedéseket mindarrnyiunk egészségének megóvása érdekében kérjük betartani!
/

Együttműködésüket köszönj ük !
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