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Kedves Beköltözőnk és Hozzátartozója!
Örömmel vettük, hogy Intézményünket a Szépkorúak Háza Idősek Otthonát választotta.
Szeretettel várjuk és az alábbi tájékoztatóval a beköltözését és ennek előkészítését szeretnénk
megkönnyíteni.
1. A beköltözéskor aláírandó dokumentumok
a. Megállapodás,
b. Nyilatkozat eltemettetéssel kapcsolatban,
c. Esetleges térítési díj megfizetésével, kiegészítésével kapcsolatos nyilatkozatok,
d. Adatvédelmi nyilatkozat,
e. Lakcím átjelentéssel kapcsolatos adatlap,
2. A beköltözéskor behozni szükséges személyes ruházat, tárgyak, dokumentumok:
 A vezető ápolóval vagy részlegvezető ápolóval előre egyeztetett bútorok, melyek
fertőtleníthetők, jó állapotban vannak, méretük a szoba területével összhangban van.
 3 db paplanhuzat.
 3 db nagypárnahuzat.
 3 db kispárnahuzat.
 3 db lepedő.
 3 db törölköző – kicsi.
 3 db törölköző – nagy.
 1 db pléd, ágytakaró.
 3 db konyharuha.
 3 váltás pizsama vagy hálóing.
 Benti papucs, fürdőpapucs, évszaknak és állapotnak megfelelő, utcai lábbeli.
 5 pár zokni, harisnya/cicanadrág.
 5 váltás atléta/kombiné.
 5 db (min.) alsó fehérnemű.
 Könnyű, pamut pólók igény szerint.
 Legalább 3 váltás utcai ruházat.
 Pulóver/kardigán, könnyen fölvehető – igény szerint.
 Kabát, évszaknak megfelelő.
 2 db pohár, kistányér – lehetőleg műanyag.
 1-1db kanál-villa-kés – névvel ellátva esetleges kórházi alkalmakra.
 Tisztálkodási szerek igény szerint.
 1 db paplan/nyári takaró.
 1 db nagy, igény szerint kispárna.
 Gyógyászati segédeszközök: pl. szemüveg, hallókészülék, járókeret, támbot stb.
 Ünneplő ruha igény szerint.

Nagyobb személyes használati tárgyak, LCD-LED (energiatakarékos) televízió elhelyezéséről az
ügyvezető igazgatóval és lakótársakkal történő egyeztetést követően születik döntés.
Egyéb elektromos készülékek (mikrohullámú sütő, ventilátor, hősugárzó, vasaló stb.
szobában történő elhelyezése szigorúan tilos!
Minden ruhaneműbe és textíliába a monogramot szíveskedjenek belehímezni, vagy valamilyen
tartós bejegyzéssel ellátni, a ruházat egyértelmű beazonosítása céljából!
3. Egyéb, szükséges dokumentumok:
 A beköltözés feltétele az eddigi követelmények mellett a beköltözés napját megelőző 3
napon belüli, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 teszt negatív eredménye,
 Személyes okmányait (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, TAJ igazolvány, adóigazolvány),
 Érvényes védettségi igazolvány (ha rendelkezik vele),
 Az összes orvosi dokumentációját, beleértve az esetleges Covid-19 oltással kapcsolatos
dokumentációt,
 2 havi gyógyszert (1 havi gyógyszer kiváltva, 1 havi gyógyszer receptre felíratva),
 Tüdőszűrő eredmény (1 éven belüli),
 Igazolás a háziorvostól, hogy a beköltöző fertőző betegségben nem szenved,
 Születési anyakönyvi kivonat,
 A tárgy évi nyugdíjösszesítő és a tárgy nyugdíjszelvény másolata (ha folyószámlára megy
a nyugdíj, abban az esetben folyószámla másolat),
 Amennyiben szociális alapszolgáltatást vett igénybe (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás
stb.) a megszüntetéséről szóló igazolást,
 Neuológiai, belgyógyászati stb. gyógyszerjavaslatok, amelyek a támogatott gyógyszerek
kedvezményes felírását teszik lehetővé,
 Háziorvos neve, elérhetősége – körzetbe történő átjelentkezéshez,
 Igazolás a háziorvostól, hogy a beköltöző fertőző betegségben nem szenved,
 Inkontinencia esetén:
 Pelenkára/betétre vonatkozó, érvényes szakorvosi javaslat;
 Utolsó felírás dátuma- milyen időszakra vonatkozó felírás történt;
 A következő felírásig használandó pelenka/betét mennyiség;
 Ha rendelkezik vele közgyógyellátási határozat és igazolvány,
 Ha rendelkezik vele Fogyatékossági támogatással kapcsolatos megállapító határozat,
A felsoroltakon kívül, esetleg felmerülő szükségletek pótlásáról beköltözést követően kollégáink
értesítik a családtagokat!
Leendő lakóink és családtagjaik a költözéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseikkel
forduljanak bizalommal munkatársainkhoz: vezető ápoló, részlegvezető ápoló 06-46/500540 155 mellék.
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ügyvezető igazgató

