Obec Prochot
Zariadenie sociálnych služieb Jesienka
ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ DO ZSS
OSOBNÉ VYBAVENIE - orientačne
1. Osobné šatstvo - bielizeň










spodné prádlo: nohavičky alebo trenírky, ponožky (10 ks)
pyžamo alebo nočné košele (5 ks)
župan
tepláky 5 ks, kamaše 5 ks, prípadne iné domáce oblečenie napr. zásterky
dlhé nohavice, sukne, svetre
sviatočné oblečenie
kabát, vetrovka, sako
bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom, tielka 5 ks, deku na prikrytie,
antialergický paplón a vankúš, malý vankúšik, obliečky a plachty.
cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci

2. Osobná obuv




zimná
letná
papuče

3. Hygienické potreby









sprchovací gél (toaletné mydlo)
toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky
šampón na umývanie vlasov
uteráky, osušky, vreckovky
holiace potreby (muži), hrebeň
holiaci strojček (vhodnejší elektrický) – u pánov
hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 - 3 ks
kliešte na nechty aj nožničky, vatové tyčinky (na čistenie uší)

Ostatné:



pohár, /hrnček/, tanier, príbor, vešiaky, masážny gél
pamiatkové predmety.

Nezabudnúť!


Používané zdravotné a kompenzačné pomôcky – francúzske barle, chodítko,
invalidné vozíky a pod.

INKONTINENTNÍ KLIENTI – KRÉM NA OŠETROVANIE ZAPARENÍN + PENA
NA ČISTENIE POKOŽKY+ PLIENKY
VECI PROSÍME OZNAČIŤ – textilnou fixou, výšivkou!
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Obec Prochot
Zariadenie sociálnych služieb Jesienka
ZOZNAM DOKUMENTOV POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ DO ZSS
Dokumenty:
 právoplatné rozhodnutie o posudok o odkázanosti na sociálnu službu –
originál
 fotokópia aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 občiansky preukaz
 preukaz poistenca
 preukaz ŤZP – ak je klient držiteľom
 zdravotnú kartu od obvodného lekára
 potvrdenie o bezinfekčnosti
 potvrdenie o očkovaní na COVID-19
 potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19
 potvrdenie o negatívnom vyšetrení na COVID-19/antigénový test max. 24
hodinový, PCR test max 72 hodinový
 čestné vyhlásenie klienta o zdravotnom stave klienta a osôb s ktorými je
v styku
 lieky na 1 mesiac
 rozpis užívania liekov
 zoznam osobných vecí, cenných vecí a dokladov prinesených do zariadenia
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