
Karta informacyjna dotycząca 
wprowadzenia się do domu 

Dokumenty i zaświadczenia potrzebne do wprowadzenia się: 

 Poświadczenie stopnia opieki i wniosek o świadczenia stacjonarne 
 Ankieta lekarska z potwierdzeniem wg ustawy o ochronie epidemiologicznej
 Zastawienie leków od lekarza prowadzącego 
 Dowód osobisty – konieczne przemeldowanie!
 Karta chipowa kasy chorych – konieczne przerejestrowanie!
 Legitymacja osoby niepełnosprawnej w znacznym stopniu 
 Zwolnienie z dopłaty 
 Dowód opiekuna / pełnomocnictwo / rozporządzenia 
 Potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w 

ośrodku pomocy społecznej 
 Świadectwo szczepień 
 Przy krótkotrwałym pobycie dodatkowo: leki i środki higieniczne na 

nietrzymanie na cały pobyt. 

Z kwoty gotówki (zdeponowane pieniądze) będą opłacane m.in. następujące 
koszty:

 Dopłaty do leków 
 Leki, których nie refunduje kasa chorych, np. środki przeczyszczające 
 Artykuł osobiste codziennego użytku 
 Pielęgnacja stóp 
 Fryzjer
 Nie odpowiadamy za pieniądze w gotówce przechowywane w pokojach 

mieszkańców 
 Konto bankowe do przelewu gotówki:

Tekstylia:

Tekstylia są prane w naszej własnej pralni. Ponieważ naszywki z nazwiskiem potrzebne 
do oznaczenie prania zamawiamy dopiero w dniu wprowadzenia się mieszkańca do 
domu, radzimy oznaczenie markerem do tekstyliów odzieży, bielizny nocnej i bielizny w 
ilości potrzebnej na ok. jeden tydzień, aby uniknąć utraty odzieży. Tekstylia nie 
oznakowane prosimy oddawać w recepcji, aby pralnia mogła je w jak najkrótszym 
czasie oznaczyć. 

Rzeczy osobistego użytku 

 Wygodna odzież: bielizna, skarpetki, odzież wierzchnia, spodnie, spódnice, 
kurtki, czapka, bielizna do spania

 Kosmetyczna z zawartością na wypadek pobytu w szpitalu 



 Środki do pielęgnacji ciała: żel pod prysznic, mydło w płynie, szampon do 
włosów, przybory do mycia zębów, środki do czyszczenia protez, maszynka, 
pianka i nożyki/żyletki do golenia, lotion do ciała, krem, dezodorant, grzebień 
lub szczotka, chusteczki higieniczne

 Zestaw do paznokci z nożyczkami i pilniczkiem 
 Stabilne obuwie do domu i na zewnątrz 
 Przedmioty wyposażenia pokoju: zegar/budzik, zdjęcia, obrazy, poduszki, 

koce, bibeloty, pled, pluszaki itp.




