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w sprawie przebywania na terenie SPZOZw Parczewie osób postronnych

Regulamin odwiedzin pacjentóww czasie pandemiiwirusa SARS-CoV-2
obowiązującyod dnia 21.06.2021 r.

Ze względu na zachowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2
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Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
Jednego pacjenta może odwiedzać tylko 1 osoba, z wyjątkiem:
dzieci, które mogą odwiedzać chorych pod opieką dorosłych. Dopuszcza się maksymalnie 1 dziecko z 1 osobą
dorosłą;
w przypadkach szczególnych np. gdy pacjent jest w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny po 2 osoby
w celu pożegnania się z bliskim.
Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu duszności, podwyższonej
temperatury ciała, bólu gardła).
Osoba odwiedzająca musi przed wejściem/wyjściem do/z oddziału zdezynfekować ręce.
Na czas odwiedzin, osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne,
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.
Odwiedziny mogą odbywać się w miejscach wskazanych przez personel danego Oddziału.
Odwiedziny w salach intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych mogą odbywać się tylko w przypadkach
szczególnych, o czym decyduje koordynator Oddziału lub lekarz dyżurny np. gdy pacjent jest w stanie

terminalnym. -

Czas trwania odwiedzin jednej osoby jest ograniczony do max. 20 min.
Dopuszczalne jest uczestnictwo osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym przy zachowaniu powyższych
zasad i obowiązujących w Szpitalu procedur higienicznych.
Dopuszczalna jest realizacja prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim
lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przy zachowaniu powyższych zasad
i obowiązujących w Szpitalu procedur higienicznych. W przypadku sprawowania całodobowej opieki
pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, opiekun powinien posiadać negatywny wyniku testu antygenowego na obecność wirusa
SARS-CoV-2 (wykonanego w Szpitalu w dniu rozpoczęcia sprawowania opieki).
Osoba odwiedzająca, upoważniona przez pacjenta, ma prawo uzyskać informacje dotyczące stanu zdrowia
pacjenta. Informacji udzielają koordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni w godzinach ustalonych
przez koordynatora Oddziału.
Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Personel Szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi
godzinami odwiedzin w Oddziałach.
W uzasadnionych przypadkach, np. czasowe zmiany organizacyjne pracy Oddziału wynikające
z nieprzewidzianych zdarzeń, personel Oddziału ma prawo zmodyfikować czas odwiedzin pacjentów.
Osoba odwiedzająca pacjenta obowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zastosować się
do wszystkim poleceń i wskazówek personelu medycznego w Szpitalu.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów Szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające
o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.
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