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Procedura w sprawie 

 

Przepisy ogólne 

 Procedura określa zasady odbywania się odwiedzin pacjentów w oddziałach

pandemii COVID-19 wraz z organizacj

 Procedura obowiązuje na wszystkich oddziałach szpitala z wyłączeniem 

leczenia pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych SARS

Zasady organizacji odwiedzin pacjentów

 Tylko osoby dorosłe; 

 Tylko osoby zdrowe, w pełni zaszczepione przeciwko COVID

COVID-19 (do 6 miesięcy) lub 

pobrania). 

Organizacja odwiedzin 

 Odwiedziny odbywają się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddz

oraz godziny odwiedzin należy ustalić z ordynatorem oddziału 

numerów telefonów znajduje się w zakładce 

 Jednorazowo odwiedziny trwają do 15 min

 Przed wejściem do oddziału odwiedzającemu mierzona jest temperatura;

 Odwiedzający przed wejściem zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający status ozdrowieńca 

lub aktualny negatywny wynik w kierunku COVID

dokument tożsamości; 

 Ze względów bezpieczeństwa odwiedziny odbywają się w salach pobytowych, gdzie jednoczasowo 

może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca;

 W trakcie odwiedzin wszystkie osoby w Sali musza mieć

(pacjenci oraz osoba odwiedzająca);

 Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z 

sali, założenia jednorazowej maseczki medycznej zakrywającej nos i usta, zachowania 

metra pomiędzy osobami, siadania tylko na krzesłach (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach 

pacjentów), ograniczenia przemieszczania się po oddziale w inne miejsce niż cel wizyty.

Przepisy końcowe 

 Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu os

w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;

 W sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mo

Komendanta szpitala. 
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Procedura określa zasady odbywania się odwiedzin pacjentów w oddziałach 

19 wraz z organizacją tych odwiedzin; 

Procedura obowiązuje na wszystkich oddziałach szpitala z wyłączeniem oddziałów przeznaczonych do 

leczenia pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych SARS-COV-2. 

odwiedzin pacjentów 

Tylko osoby zdrowe, w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub z potwierdzonym przechorowaniem 

19 (do 6 miesięcy) lub z negatywnym wynikiem w kierunku COVID

Odwiedziny odbywają się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddz

oraz godziny odwiedzin należy ustalić z ordynatorem oddziału lub pielęgniarką oddziałową. Wykaz 

numerów telefonów znajduje się w zakładce Oddziały szpitalne; 

Jednorazowo odwiedziny trwają do 15 min.; 

Przed wejściem do oddziału odwiedzającemu mierzona jest temperatura; 

Odwiedzający przed wejściem zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający status ozdrowieńca 

lub aktualny negatywny wynik w kierunku COVID-19 lub potwierdzenie pełnego zaszczepienia oraz 

Ze względów bezpieczeństwa odwiedziny odbywają się w salach pobytowych, gdzie jednoczasowo 

może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca; 

W trakcie odwiedzin wszystkie osoby w Sali musza mieć założone jednorazowe maski medyczne 

(pacjenci oraz osoba odwiedzająca); 

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z 

sali, założenia jednorazowej maseczki medycznej zakrywającej nos i usta, zachowania 

metra pomiędzy osobami, siadania tylko na krzesłach (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach 

pacjentów), ograniczenia przemieszczania się po oddziale w inne miejsce niż cel wizyty.

Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących 

w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala; 

W sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez 
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 szpitalnych w okresie 

oddziałów przeznaczonych do 

19 lub z potwierdzonym przechorowaniem 

z negatywnym wynikiem w kierunku COVID-19 (do 72 godzin od 

Odwiedziny odbywają się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w oddziałach. Termin 

lub pielęgniarką oddziałową. Wykaz 

Odwiedzający przed wejściem zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający status ozdrowieńca 

ub potwierdzenie pełnego zaszczepienia oraz 

Ze względów bezpieczeństwa odwiedziny odbywają się w salach pobytowych, gdzie jednoczasowo 

założone jednorazowe maski medyczne 

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z 

sali, założenia jednorazowej maseczki medycznej zakrywającej nos i usta, zachowania dystansu 1,5 

metra pomiędzy osobami, siadania tylko na krzesłach (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach 

pacjentów), ograniczenia przemieszczania się po oddziale w inne miejsce niż cel wizyty. 

obom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących                         

W sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

gą zostać zawieszone na czas określony przez 


