
Начелно упутство лекарима инфектолозима и по потреби других специјалности, 
приликом спровођења тријаже у вези места лечења оболелих од COVID 19. 

 

Хроничне болеснике и старије од 60 година упућивати на болничко лечење у 
Болницу за изолацију лакше оболелих од COVID 19 на Београдском сајму само у 
случају недoстатка капацитета за смештај у другим болничким установама. 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ У БОЛНИЦУ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ 
ОБОЛЕЛИХ ОД COVID19 НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ 

 

 

Пацијент је обавезан да понесе: 
 

1. Сву своју медицинску документацију 

2. Лекове које пије као своју редовну терапију 

 

Пацијент би требало да понесе 

 

1. Ствари потребне за личну хигијену 

2. Пиџаму 

3. Папуче, патике 

4. Тренерку илли другу удобну одећу и то за барем две пресвлаке 

5. Пешкире 

6. Баде манти-по жељи 

7. Чаша, најбоље пластична 

8. Тоалет папир и убрусе, по жељи 

9. Постељину-по жељи. Кревети имају постељину и имаће једнократну 
постељину, али уколико жели, пацијент може да понесе и своју. Иста је 
ситуација са јастуцима и ћебићима 

10.  Пацијенти могу да понесу своје телефоне, лаптоп или таблет рачунаре. 
Треба понети и пуњаче, мада ће бити на сајму додатних за оне који забораве 
своје. Није лоше понети и слушалице. 

 

Напомене: 
 

 Хале сајма су под сталним надзором медицинског особља и поседују 
адекватно опремљене ординације. 

 Пацијентима ће на располагању бити и психијатријска подршка 

 Све хале сајма се греју. 

 Пацијентима ће бити обезбеђена исхрана. 
 У халама постоје тоалети, а обезбеђени су и додатни тоалети и тушеви.  

 Цео сајам покривен је добром wi-fi конекцијом. 

 Свака соба у халама има своје прикључке за струју. 



 Пацијентима је дозвољено кретање по халама Сајма у оквиру којих је 
постављена болница у складу са својим физичким могућностима уз молбу да 
кретање буде умерено јер је то повољније за здравствено стање. 

 Пацијентима ће на располагању бити и бројни телевизори, књиге, 
часописи, друштвене игре, компјутери. 


