План Б

ПУТЕВИ ГРУДНОГ ОДЕЉЕЊА COVID 19 ( I спрат) и non COVID 19 (II
спрат)
I) Пут „ЧИСТО“
- ЗАПОСЛЕНИ - кроз велика стаклена врата за АТД - приземље Грудног
одељења→гардероба→пењу се степеницама до I (првог), односно II (другог)
спрата
Напомена: може се користити и опција 2 за улазак запослених –главни улаз старог пријемног→право
ходником кроз стаклена врата косом равни топле везе→десно, поред „грудног лифта“ у приземљу→ кроз
дневну болницу онкологије, пнеумофтизиологије до одељенске гардеробе запослених.

- КОНСУЛТАНТИ – кроз дневну болницу онкологије и АТД кроз бела
противпожарна врата→степеницама до I спрата COVID 19, односно II
спрата „non COVID 19
- ХРАНА (опција бр 1)– из кухиње возилом за храну→путем поред
неурологије и дечијег одељења→поред дневне болнице дијализе→зграде
Грудног одељења→бочни улаз за патологију→степеницама, десно до
првог спрата(уз најаву, ланч пакети се остављају испред врата на „одређену
подлогу“); односно другог спрата→“простор чисто“ до приручне
одељенске кухиње
- ХРАНА (опција бр 2)–храна се преузима из кухиње на транспортна
колица→“чистим лифтом“ се долази до приземља хируршког блока→поред
сале „др Јован Мијушковић“→косом равни се спушта поред апотеке→десно,
ходником поред хируршких амбуланти и неуролошке→лево кроз стаклена врата
косом равни топле везе→десно, поред лифта у приземљу→кроз дневну болницу

онкологије, пнеумофтизиологије, кроз бела противпожарна врата→степеницама
носити храну, без колица, носити храну до I, односно II спрата, до „простора
чисто“ приручне одељенске кухиње
Напомена за опцију 2: пролази се кроз приземље поликлиничког дела болнице, терет се носи у рукама

- АПОТЕКА –1) тежак терет( раствори и др) лево, кроз поликлинички део
болнице хируршким ходником, поред неуролошке амбуланте→лево кроз
стаклена врата косом равни топле везе→десно, у „грудни лифт“ у приземљу
(уз претходну дезинфекцију, и велики терет, препокривен најлоном)→до II
спрата, до амбуланте „простора чисто“; 2) мањи терет(лекови, шприцеви, вата
и сл) лево, кроз поликлинички део болнице хируршким ходником, поред
неуролошке амбуланте→лево кроз стаклена врата косом равни топле
везе→десно, поред грудног лифта у приземљу→ кроз дневну болницу
онкологије, пнеумофтизиологије, кроз бела противпожарна врата→
степеницама носити у „простор чисто“ до I, II спрата.
Напомена: 1)тежак терат из апотеке за I спрат, спуштати са II спрата (лифт грудни, улази се на „прљаву
страна COVID“, уз претходну дезинфекцију) и спуштати само неопходне дневне количине раствора за I
спрат. 2)Залихе раствора за I спрат, чувати у простору дневне болнице, а неопходне количине износити
противпожарним степеницама „путем чисто“ на чисту страну COVID грудно.

- ЧИСТ ВЕШ – Чист веш је упакован у ПВЦ вреће у вешерају и
најављује се одељењу његова достава. 1) достава веша до II спрата
Веш се превози колицима подземном комуникацијом→до сивог лифта у
подземној комуникацији код патологије→колица са вешом се убацују у
претходно дезинфикован лифт, лифт активира транспортни радник
вешераја→на II спрату веш са колица преузима медицинска сестра грудног
одељења →потом празна транспортна колица убацује у лифт и активира га
за спуштање у подземну комуникацију, до транспортног радника из
вешераја→по преузимању колица транспортни радник се враћа истим путем
до вешераја;

1) достава веша до I спрата – сличан поступак и са доставом лекова на I
спрат
Напомена: чист веш на II спрату складишти се упакован је у ормар, на истој страни. Достава веша
планирана од 10 – 10,30 сати.

- ЧИСТИ КОНТЕЈНЕРИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ – пут за запослене и
консултате „пут чисто“

II) Пут „ПРЉАВО“- ГРУДНИ ЛИФТ ИЗ ПОДЗЕМНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
1) Tранспорт ПАЦИЈЕНТА - колицима, стрејџером или санитетом од ПУЦ
до:
А) ГРУДНОГ одељења COVID 19 ( I спрат) – из COVID 19
амбуланте→преко паркинга испред хирушког блока→поред апотеке и старог
пријемног болнице→право према рампи скреће лево→косом равни
патологије и кроз роло врата( подизати роло врата уз најаву-мед.сестра у ЛЗО
притиска тастер са унутрашње леве стране)→пролази се десно према
патологији→десно до сивог лифта
Б) ГРУДНОГ одељења non COVID 19 ( II спрат)-из интернистичког дела
ПУЦ→поред лифтова сутерена хируршке групације→десно, поред гардероба
за запослене→лево, поред хладних пријема→ низ косу раван→роло
врата→право, подземним ходником→до дезинфикованог грудног лифта
поред патологије
Напомена: мед сестра у ЛЗО преузима пацијента испред грудног лифта, у сутерену поред патологије. Мед
сестра подиже роло врата за унутрашње стране за пацијенте на колицима и стрејџеру, а санитет аутоматски
их подиже.

2)Транспортни КОНТЕЈНЕРИ са узоркованим
ЛАБОРАТОРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ (микробиолошки,
кл.биохемијски и др) – преузима лаб.техничар испред улазних врата и
са I и са II спрата, 1) I спрата, уз претходну најаву лабораторији; 2) са II
спрата- мед сестра у ЛЗО (маске, рукавице, каљаче, капа и мантил)
спушта обележени контејнер до I спрата, испред лифта, уз претходну
најаву, дојаву лабораторији о преузимању контејнера
3)Транспорт ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА – А) опција 1.- „грудни
лифт“ до подземне комуникације→кроз подземни тунел, поред хладних
пријема→гардероба запослених→бочна врата према центру→до централног
погона за мед отпад;Б) опција 2.- постоји опција кроз левак, у просторију за
привремено складиште инфективног отпада у подземној
комуникацији→десно, кроз роло врата, излаз напоље са жутим контејнером,

спремач грудног II спрат→ коса раван патологије→преко паркинга→поред
котларнице→централног складишта за медицински отпад.
Напомена: оператер погона за мед отпад користи ЛЗО и позива се на број 1033 ради транспорта
контејнера са ендокрине, другог и првог спрата грудног. Испред грудног лифта у подземној
комуникацији чека контејнере, а убацује их у лифт одељенски спремачи.
Код опције 2- могућност цепања жутих кеса и ширења и распршивања инфективног отпада, а безбеднија
је опција 1.

4)Транспорт ПРЉАВОГ ВЕША- као код инфективног отпада опција 1 и 2.
за транспорт прљавог веша поред хируршког теретног лифта до „прљавог
дела вешераја“.
Напомена: транспортни радник вешераја користи ЛЗО и испред лифта у подземној комуникацији преузима
транспортне контејнере са прљавим вешом са: ендокрине и другог и првог спрата грудног, а у лифт убацују
одељенски спремачи.

