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Figyelembe véve az új korona vírus terjedésének kockázatát a Szent Borbála Kórház március 
13-án az alábbi intézkedéseket hozta, melyek egyaránt érintik a betegeket és hozzátartozóikat, a 
társszervezetek kollégáit, valamint a dolgozókat is!
 
- A kórház lezárta a Dózsa György út felőli gyalogos bejárót. Az intézmény területére történő 
bejutás a Főkapun/főportán keresztül lehetséges.    
- A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) előtt katonai sátor kerül felállításra az új korona víru
sal fertőzött betegek elsődleges kiszűrése céljából. A fertőzésre gyanús betegek az SBO izoláláló 
helyiségeiben kerülnek elhelyezésr
ellátóhelyre történő szállításukig.
- Megváltozott útvonalon közelíthető meg az SBO kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a kihely
zett útvonaljelző táblákat.  
 
Az egészségügyi ellátás folyamatos és zava
gának érdekében egyes osztályok és szakrendelések átköltözésével oldja meg az intézmény az új 
koronavírusra utaló tünettel érkezők, valamint a már igazolt betegek elhelyezését. 
- Március 13-én 17 órától a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) traumatológiai (baleseti) 
járóbeteg vizsgálója átköltözik a H épület földszintjére a jelenlegi gipszelőként működő hely
ségbe (Ajtószám:  
Mentővel szállított traumatológiai beteget, baleseti 
tón fogadunk. 
 
- Március 13-án az intézmény megkezdi a C
tőződött betegek elhelyezése céljából. Még ezen a napon az Ápolási Osztály átköltözik a H
épület 2. emelet 2-es szárnyába. Március 14
3-as (régi) szárnyába, a Traumatológiai Osztály kiürített részlegére, a Bronchológiai Szakrendelő 
a H-épület földszintjére.  
 
Táblákkal és feliratokkal segítjük a lakosság tájékozódását!  
 
KÉRJÜK A LÁTOGATÁSI TILALOM FOKOZOTT BETARTÁSÁT! 
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Figyelembe véve az új korona vírus terjedésének kockázatát a Szent Borbála Kórház március 
intézkedéseket hozta, melyek egyaránt érintik a betegeket és hozzátartozóikat, a 

társszervezetek kollégáit, valamint a dolgozókat is! 

A kórház lezárta a Dózsa György út felőli gyalogos bejárót. Az intézmény területére történő 
keresztül lehetséges.     

A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) előtt katonai sátor kerül felállításra az új korona víru
sal fertőzött betegek elsődleges kiszűrése céljából. A fertőzésre gyanús betegek az SBO izoláláló 
helyiségeiben kerülnek elhelyezésre a hatályos eljárásrend szerinti kijelölt infektológiai 
ellátóhelyre történő szállításukig. 

Megváltozott útvonalon közelíthető meg az SBO kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a kihely

Az egészségügyi ellátás folyamatos és zavartalan biztosítása, valamint a kezelt betegek biztons
gának érdekében egyes osztályok és szakrendelések átköltözésével oldja meg az intézmény az új 
koronavírusra utaló tünettel érkezők, valamint a már igazolt betegek elhelyezését. 

én 17 órától a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) traumatológiai (baleseti) 
járóbeteg vizsgálója átköltözik a H épület földszintjére a jelenlegi gipszelőként működő hely

Mentővel szállított traumatológiai beteget, baleseti sérültet továbbra is a sürgősségi mentőbeha

án az intézmény megkezdi a C-épület kiürítését a lehetséges új korona vírussal fe
tőződött betegek elhelyezése céljából. Még ezen a napon az Ápolási Osztály átköltözik a H

es szárnyába. Március 14-én a Tüdőgyógyászati Osztály a H
as (régi) szárnyába, a Traumatológiai Osztály kiürített részlegére, a Bronchológiai Szakrendelő 

Táblákkal és feliratokkal segítjük a lakosság tájékozódását!   

KÉRJÜK A LÁTOGATÁSI TILALOM FOKOZOTT BETARTÁSÁT! 
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A kórház lezárta a Dózsa György út felőli gyalogos bejárót. Az intézmény területére történő 

A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) előtt katonai sátor kerül felállításra az új korona vírus-
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e a hatályos eljárásrend szerinti kijelölt infektológiai 

Megváltozott útvonalon közelíthető meg az SBO kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a kihelye-

rtalan biztosítása, valamint a kezelt betegek biztonsá-
gának érdekében egyes osztályok és szakrendelések átköltözésével oldja meg az intézmény az új 
koronavírusra utaló tünettel érkezők, valamint a már igazolt betegek elhelyezését.  

én 17 órától a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) traumatológiai (baleseti) 
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épület kiürítését a lehetséges új korona vírussal fer-
tőződött betegek elhelyezése céljából. Még ezen a napon az Ápolási Osztály átköltözik a H-

én a Tüdőgyógyászati Osztály a H-épület 3. emelet 
as (régi) szárnyába, a Traumatológiai Osztály kiürített részlegére, a Bronchológiai Szakrendelő 

KÉRJÜK A LÁTOGATÁSI TILALOM FOKOZOTT BETARTÁSÁT!  


