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Szigetvár Városi Kórház 

7900 Szigetvár, Szent István ltp.7.__________________________________________ 
 

 
HÁZIREND 

 

NŐVÉRSZÁLLÓ 
 

 

1. A nővérszállón a kórház vezetése által engedélyezett egészségügyi 
dolgozó (nő, férfi egyaránt) lakhat. 

2. A fizetendő térítési díjat a fenntartó intézet az illetményből havonta 
rendszeresen levonja. 

a.) Térítési díj: a kórház vezetése által megállapított összeg. 

 
3. A beköltözést, kiköltözést írásban kell kérelmezni, illetve bejelenteni. 

4. A lakószoba leltári tárgyaiért az ott lakó személy felelősséggel tartozik. 
Beköltözéskor az Anyaggazdálkodási csoport vezetőjétől átveszi, 
kiköltözéskor átadja a leltárt, és a lakószoba kulcsait. Leltárhiány 

esetén köteles a költségeket megtéríteni. 
5. A nővérszállón elhelyezett tárgyakban, gépekben okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

6. A nővérszállón az állatok tartása szigorúan tilos! 
 
Lakó köteles:  

- a lakószobát rendeltetésszerűen használni. A 
lakószoba és a folyosó rendszeres takarításról saját 

maga gondoskodni. Kiköltözéskor a szobát 
kitakarítva átadni. 

- a lakószobában betartani az együttélés szabályait ( 
tv., rádió, magnó használatakor a szobatársa, 
lakótársa nyugalmát ne zavarja). 

- a szociális létesítményeket (konyha, vizesblokk) 
rendeltetésszerűen használni. Főzés után az 
edényeket elmosogatni, a tűzhelyet letisztítani. 

(Kórházi edényt, tányért, evőeszközt nem 
használhatnak.) 

- a hűtőszekrényben rendet tartani. A mosogatót, 
kézmosót használat után kitakarítani. A 
szemétgyűjtőt rendszeresen kiüríteni. 

- mosókonyhában mosás céljára a mosógépet, 
centrifugát rendeltetésszerűen használni. A gépek 
meghibásodása esetén a hibát a műszerügyi 

csoportnak jelenteni. 
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HÁZIREND 
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Hatályos: 2006. március 6. 
Szigetvár Városi Kórház 

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7._________________________________________                                                                     
 
 
Látogatásra vonatkozó szabályok: 

 
1. A szállón lakó az alábbi szabályok betartásával fogadhat látogatót: 

 

 látogatási idő naponta 15:00 órától 22:00 óráig 

 ittas személy a nővérszállón nem tartózkodhat 

 
 

2. A nővérszálló területén ellenőrzésre jogosult személyek:  

 

 főigazgató 

 ápolási igazgató 

 műszaki osztályvezető 

 rendészeti vezető 

 munka-és tűzvédelmi vezető 
 

 
A szállón biztosított lakhatás használati joga megszűnik, ha:  

 

 a szállást fenntartó intézménnyel a szálló lakójának munkaviszonya 
megszűnik 

 a lakó a társadalmi együttélés szabályait megszegi 

 a lakó a térítési díjat nem fizeti 

 lakást, vagy más elhelyezést kap, családot alapít 

 a lakó a látogatásra vonatkozó szabályokat megszegi. 
 

 
Szigetvár, 2006. március 6. 
 

 
 

Göbölyös Ivett                                                          Nyáriné Staller Edit 
főigazgató                                                                 ápolási igazgató 
 

 
 
 

 
Kertész Róbert 

rendész 
___________________________________________________________________________ 

HÁZIREND 

Hatályos: 2006. március 6. 


