ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH
NA LECZENIU STACJONARNYM W „PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O.
od dnia 14.04.2022 r. do odwołania
1.

2.

3.

Odwiedziny w Szpitalu oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym / Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym odbywają się w godzinach:
1)

w dni powszednie od 13:00 do 18:00,

2)

w pozostałe dni

od 11:00 do 17:00.

Wejście główne do Szpitala otwarte jest:
1)

w dni powszednie od 07:00 do 19:00,

2)

w pozostałe dni

od 11:00 do 17:00.

Odwiedziny w oddziałach o szczególnym nadzorze epidemiologicznym, tj:
1)

na odcinku niemowlęcym i w izolatce Oddziału Pediatrycznego,

2)

sale izolowane oraz sale intensywnego nadzoru w Oddziale Neonatologicznym,

3)

w Oddziele Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mogą odbywać się jedynie za każdorazową zgodą ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
4.

Pacjenta jednorazowo może odwiedzać 1 osoba, z zastrzeżeniem, że osoba, która nie ukończyła 16 lat musi uzyskać zgodę ordynatora lub
lekarza dyżurnego.

5.

Osoba odwiedzająca:
1)

nie może mieć objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, objawów infekcji żołądkowo-jelitowej,

2)

zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Szpitala oraz przed jego opuszczeniem,

3)

ma obowiązek – podczas wizyty – stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos (zakupionej na własny koszt) przez cały czas
przebywania na terenie Szpitala,

4)

ma obowiązek opuścić salę chorych na czas wykonywania badania pacjentów, obchodu lekarskiego oraz innych zdarzeń na prośbę
personelu,

5)
6.

jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu danego oddziału.

Osobie odwiedzającej między innymi nie wolno:
1)

przebywać na oddziałach w okryciu wierzchnim,

2)

siadać na łóżkach szpitalnych,

3)

wnosić pożywienie bez uzgodnienia z personelem medycznym,

4)

wnosić i pić alkoholu, wnosić i stosować środków odurzających, palić tytoniu.

7.

Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.

8.

Odwiedziny pacjentów chodzących powinny odbywać się w miejscach to tego wyznaczonych.

9.

Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin osobom, które:
1)

mają widoczne objawy infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, objawów infekcji żołądkowo-jelitowej,

2)

znajdują się pod wpływem alkoholu bądź odurzonym narkotykami albo naruszającym Regulamin Organizacyjny Szpitala.

10. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać wyproszone z oddziału i terenu Szpitala.
11. Zasady odwiedzin pacjentów przebywających na leczeniu stacjonarnym w „Pro-Medcia” w Ełku Sp. z o.o., które stanowią Załącznik Nr 9
do Regulaminu Organizacyjnego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. są zawieszone do odwołania.

