Atmintinė
Prieš atvykstant paprastai iškyla daug klausimų: ką pasiimti, kokių daiktų gali reikėti ar
nereikėti. Norėdami Jums padėti, pateikiame kelis patarimus.
Prieš atvykstant reikia pateikti šiuos dokumentus:
 Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi
Lietuvoje;
 pažymas, patvirtinančias specialiuosius poreikius (jei tokie nustatyti);
 pensininko ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turite);
 išrašą iš medicininių dokumentų (F 027/a) su gydytojo išvada, jog asmuo neserga
ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.
Atvykus turėkite:
 turimus medicininius išrašus (iš poliklinikos, ligoninės);
 kompensuojamųjų vaistų pasą. Siekiant užtikrinti Jūsų sveikatos stabilumą, prašome
atvykstant pasirūpinti kompensuojamaisiais ir kitais Jūsų naudojamais vaistais pirmoms
dviems savaitėms.
Visi atvykę gyventojai, esant poreikiui, aprūpinami būtiniausiais daiktais, tačiau
siekiant Jūsų gyvenamąją aplinką priartinti namų sąlygoms, siūlome pasiimti šiuos
daiktus:
 higienos reikmenis (šukos, dantų šepetukas, skutimosi įrankiai, šampūnas, kempinė,
žirklutės, kosmetika, parfumerija ir pan.);
 apatinius rūbus, pižamą ar naktinius marškinius ir kojines;
 sportinę ar kitą patogią aprangą (šiltas megztukas, liemenė ir pan.);
 viršutinius drabužius ėjimui į lauką;
 kambarines šlepetes ir kitą avalynę, taip pat – avalynę ėjimui į lauką;
 akinius, klausos aparatą (jei turite);
 vežimėlį, vaikštynę ar kitą techniką, prie kurios esate įpratę;
 mėgstamus asmeninius daiktus: puodelius, termosą, stalo įrankius, ir t.t.;
 kalendorių, laikrodį;
 radijo imtuvą, mobilų telefoną, mėgstamas knygas, laikraščius, žurnalus ir pan.
Dar keletas bendrų dalykų, kuriuos, galbūt, norėsite žinoti:
 patalynė, rankšluosčiai, drabužiai yra skalbiami bendroje skalbykloje, tuo rūpinasi mūsų
darbuotojai;
 įstaigoje sudarytos galimybės naudotis bendrais televizoriais, internetu. Pageidaujant
naudotis televizija ar internetu savo kambaryje, reikia turėti asmeninį televizorių ar
kompiuterį ir sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais;
 įstaiga neatsako už brangius, vertingus daiktus bei kambaryje laikomas pinigines lėšas.
Atvykus gyventojui reikėtų kreiptis į budintį, kuris pakvies socialinį
darbuotoją ir Jūs būsite palydėtas į kambarį.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į socialinius darbuotojus tel. 8 5 250 2753,
8 673 25947 arba administraciją 8 5 277 7745, 8 646 85047
Iki susitikimo!
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