
План Б 
СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ) - путеви 
(ендокринологија, кардиологија, коронарна јединица, нефрологија) 
 
Запослени   долази на посао на старо пријемно→ходником право, кроз клизна стаклена 
врата и косу раван топле везе→ходником поред магнета→спуштају се степеницама у 
сутерен до гардероба за запослене. На одељења одлазе степеницама унутар зграде (улаз из 
Пастерове)  
 
Пацијент из ПУЦ интернистичког дела са маском на устима и носу довози се испред 
лифтова хируршке групације сутерена→подиже се на приземље у пратњи медицинског 
особља који носи ЛЗО→поликлинички део болнице→до средњег лифта, преко пута 
магнета→ до ендокринологије, кардиологије, коронарне јединице, а нефрологија 
продужава право→лево уз косу раван до одељења 
 
Консултанти долазе средњим лифтом преко пута магнета  
 
Лекови, санитетски материјал и друго→средњи лифт преко пута магнета 
 
Храна се допрема лифтом из подземне комуникације→хируршким лифтом →подиже се 
на приземље хируршког дела →поликлинички део болнице→до средњег лифта, преко 
пута магнета→ до ендокринологије, кардиологије, коронарне јединице.  
Напомена: приручне кухиње су ендокринологија и кардиологије, а за нефрологију, храна се спушта у 
мегабоксу лифтом у приземље радиологије, лево уз косу раван на одељење   
 
Чист веш лифтом из подземне комуникације→хируршким лифтом →подиже се на 
приземље хируршког дела →поликлинички део болнице→до средњег лифта, преко пута 
магнета→ до ендокринологије, кардиологије, коронарне јединице у платненим врећама 
путем као храна.  
Напомена: Веш из вешераја се дистрибуира у времену од 9,30-10 сати 
 
Прљав веш се износи старим сивим“CORONA“ лифтом у малом кругу у приземљу и 
транспортује у вешерај, а истим путем се такође транспортује инфективни отпад у 
дуплим врећама и контејнерима за инфективни отпад. Потом се лифт очисти и 
дезинфикује(спремачице интернистичке групације) 
Напомена: „Прљав веш“ се вертикалом (инфективно, преCOVID19-гастро; кардиологија, коронарно) и 
инфективни отпад могу заједно у времену од 8,30-9 сати. 
Инфективни отпад и прљав веш са ендокринологије, грудно одељење други и први спрат се заједно 
транспортују лифтом. Одељенске спремачице убацују контејнере у лифт, а преузима их транспортни радник 
погона за мед отпад на телефон 1033 или 6033.  
 
  
 
 


