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BETEGLAKÁS 

(A-ép. fszt.) 
 

A lakásban felágyazva 2 db betegágy van. 

 

A beteglakásba annak a szakkollégistának kell kötelezően beköltözni, aki a COVID járvány 

valamelyik tünetét magán érzi: A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz 

köhögés. De tünet lehet a hirtelen légszomj, az íz- és szaglásvesztés is. 

 

Csak az költözhet be a beteglakásba, akinél a szakkollégiumi tartózkodása alatt alakultak ki a 

vírusos tünetek.  

Aki beköltözött a beteglakásba, értesítenie kell a szakkollégiumi igazgatóságot és rendelési 

időben Dr. Szremácz Renáta szakkollégiumi orvost! 

 

Dr. Szremácz Renáta, szakkollégiumi üzemorvos (Váci Mihály u. 1. sz. alatti háziorvosi 

rendelő) 

Rendelési idő: Hétfő 08:00 - 12:00; Kedd 13:00 - 18:00;  Szerda 08:00 - 12:00;  

Csütörtök 13:00 - 16:00; Péntek 08:00 - 12: 

Rendelési időben hívható telefonszám: 06-94-900-870 

Mobil (rendelési időn kívül, sürgős esetben!!): 06-70-272-1687 

 

Orvosi ügyelet: 

A központi felnőtt orvosi ügyelet 2020. december 31-től új helyszínen, a 11-es Huszár út 6. fsz. 

1. szám alatt kezdte meg működését.  ☎️ Felnőttorvosi ügyelet: 06-94/900-919 

Ügyeleti idők:  ▶️ hétköznapokon 16.00 órától 08.00 óráig, ▶️ hétvégén, munkaszüneti és 

ünnepnapon 08.00 órától 08.00 óráig. 

 

A szakkollégiumi üzemorvos a szakkollégistát felkeresi a beteglakásban. Illetőleg a beteg 

szakkollégistával telefonon közli a teendőket! 

 

A beteglakást a beteg szakkollégistának orvosi utasításig elhagyni 

szigorúan tilos! 
 

A beköltözött szakkollégistát a lakástársai látják el, segítik a külvilággal való kommunikációt. 
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A beteglakásba egészséges szakkollégistának belépni TILOS! Ha a belépés mégis szükséges, 

azt csakis maszkban és gumikesztyűvel felszerelve lehet megtenni. (A szakkollégium szükség 

szerint biztosítja.) 

 

 

Ha a beteg elhagyja a beteglakást, a Szakkollégium a lakást ózongenerátoros fertőtlenítővel és 

más virucid fertőtlenítőkkel fertőtleníti! 

 

 

Fontos telefonszámok: 

Németh Béla szakkollégiumi titkár 30/618 3910; C/201-es lakás 

Gaspari Gábor igazgató: 30/500 23 59 

Segélyhívó: 112 

NNK koronavírus vonal: 80/277 455 és 80/277 456 

 

Szombathely, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

       Gaspari Gábor 

             igazgató 
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