
TÁJÉKOZTATÓ A BEKÖLTÖZÉSRŐL 

 

A biatorbágyi Gizella Otthonban elsősorban a személyre szabott ápolást, és a mindennapok 
gondtalanságát biztosítjuk. Célunk, hogy időseinknek a személyes biztonságot és a családias 
légkört megteremtsük. Otthonunkban tartós és átmenti gondozásra is fogadunk lakókat az alábbiak 
szerint:  

Amennyiben férőhelyet tudunk biztosítani, úgy a főnővér telefonon értesíti Önt vagy 
hozzátartozóját. Ekkor történik egy időpont egyeztetést, ahol bemutatjuk az intézményt, illetve a 
lakószobát, valamint megbeszéljük a költözés pontos időpontját.  

A költözés időpontja minden esetben hétköznap történik délelőtt 10 és 11 óra között, mivel így 
tudjuk biztosítani, hogy Otthonunk orvosa megvizsgálja a beköltözőt, és a megfelelő ápolási és 
mentális tevékenységet felmérjük.   

Az érkezés napján történik az Intézménnyel kötendő megállapodás, illetve az egyéb 
dokumentumok aláírása. Ehhez kérjük, a következő iratokat hozzák magukkal: 

- személyi igazolvány 

- TAJ kártya 

- lakcím kártya 

- éves nyugdíjat igazoló szelvény 

- orvosi papírok (utolsó zárójelentés) 

- demenciával élő ellátott esetén: demenciát igazoló szakvélemény 

 

Új lakóinkat a beköltözés napján a főnövér, valamint a mentálhigiénés kollégák fogadják, és 
segítik Önt, esetleg hozzátartozóját a férőhely elfoglalásában és az Otthonunk mindennapjainak 
megismerésében.   

Kérjük, hogy beköltözéskor minimális ruhaneműt, a mindennapi önellátást segítő eszközöket, 
tárgyakat hozzon magával: 

-  4 db hálóing vagy pizsama 

-  4 váltás alsó, felső ruházat, amiben kényelmesen érzi magát  

- 5 db alsónemű 

- 5 pár zokni 

- 1 db köntös 

- 1 pár papucs, 1 pár cipő (évszakoknak megfelelő váltás, megfelelő tartást biztosítsanak) 

- 60 fokon mosható paplan, párna (a megfelelő tisztítás miatt kérjük, ne hozzanak toll és 
gyapjú ágyneműt) 

- 3 váltás ágyneműhuzat 



-  6 db gumis szélű lepedő 

- lehetőleg 1 kisebb és 2 nagyobb méretű törülköző  

- 1 havi gyógyszerkészlet 

- fényképek a családról keretben 

- tv valamint konzol, ha szeretné nézni a szobában, esetleg kompatibilis fülhallgató 

A ruha-, illetve ágynemű névvel való ellátása a recepción történik címkéző géppel. Ezért kérjük, 
hogy a listán szereplő dolgokat a beköltözés előtt 2-3 nappal hozzák be. 

A beköltözésnél kérjük annak figyelembevételét, hogy a lakószobákban a Házirend alapján csak 
kisméretű, személyes használati tárgy (tárgyak) elhelyezésére van lehetőség, raktári tárolást nem 
tudunk biztosítani.  
Ahhoz, hogy a közvetlen környezetet otthonosabbá tegyék, kisméretű személyes tárgyak (pl.: 
fotók, terítő) behozhatók az Intézménybe, de nagyobb, új bútorok behozatóról kérjük, előre 
egyeztessen Szabó Nándor üzemeltetési vezetővel a 06703309774 számon 8 és 16 óra között! 
Kérjük, hogy szőnyeget a padlófűtés, valamint a balesetveszély miatt ne hozzanak az 
intézménybe.  

Tájékoztatjuk, hogy használt bútort, elektromos berendezéseket, mint fűtőtest, ventilátor, klíma, 
mikró…stb. az intézménybe behozni nem lehet.  

További információt a beköltözéssel és a jelentkezéssel kapcsolatban Bajcsai Lajosné gazdasági 
ügyintéző a 06704530880 számon, illetve Plasek Zsuzsanna főnővér a 06704530881 számon tud 
adni 8-16 óráig. 

 

A következő kérdésekben az alábbi vezetőket kérjük keresni minden hétköznap 8 és 16 óra 
között: 

 

Ápolási és szociális kérdésekben Plasek Zsuzsanna Főnővér: 06704530881 

Gyógytorna és mentális foglalkoztatási kérdésekben Mayer Richárdné Panni Foglalkoztatási 
vezető: 06709789790 

Gazdasági és számlázási kérdésekben Bajcsai Lajosné Gazdasági ügyintéző: 06704530880 

Üzemeltetési és műszaki kérdésekben Szabó Nándor Üzemeltetés vezető: 06703309774 

 

Köszönjük együttműködését! 


