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REGULAMIN POBYTU I ODWIEDZIN
Szpital św. Józefa
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Szanowni Pacjenci, Opiekunowie, Odwiedzający
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny jest oddziałem, na który trafiają pacjenci z chorobami,
które mogą przenosić się na inne osoby. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady
obowiązujące na tym oddziale, których przestrzeganie ograniczy ryzyko ich
rozprzestrzeniania się pomiędzy pacjentami oraz odwiedzającymi oraz pomoże stworzyć
warunki sprzyjające szybszemu powrotowi do zdrowia.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pobytu i Odwiedzin Szpitala św.
Józefa.
Definicje
Opiekunem jest: 1. rodzic któremu nie została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska lub 2. opiekun
prawny pacjenta ustanowiony postanowieniem sądu lub 3. kurator dla częściowo ubezwłasnowolnionych lub 4.
osoba pisemnie upoważniona przez wyżej wymienione osoby

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBYTU NA ODDZIALE
OBSERWACYJNO-ZAKAŹNYM
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§1
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zarówno leczonych na oddziale, jak i odwiedzających
(możliwość przeniesienia chorób infekcyjnych) w odwiedzinach nie powinny uczestniczyć
dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą kierownika oddziału/lekarza dyżurnego dopuszcza się
odwiedziny osoby poniżej 16 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej, pod warunkiem, że
na oddziale nie są hospitalizowane osoby stanowiące zagrożenie zdrowotne dla osoby
odwiedzającej.
Zabrania się opiekunom dzieci spania na podłodze, w tym na karimatach, materacach, kocach.
Na oddziale obowiązuje zakaz spania wspólnie z dzieckiem w łóżku pacjenta. Opiekun może
korzystać z własnego krzesła/fotela rozkładanego podczas czuwania przy dziecku w nocy.
Nie należy przynosić dużego bagażu (łóżek polowych, materacy, toreb podróżnych).
Po każdym wejściu i wyjściu z sali chorych odwiedzający powinien dokładnie zdezynfekować
ręce (wg dostępnego na oddziale schematu)
W przypadku zdiagnozowania określonej choroby zakaźnej (np.grypa) opiekun/odwiedzający
Pacjenta powinien używać środków ochrony osobistej (np.maska, fartuch ochronny) zgodnie z
zaleceniami personelu medycznego
Na oddziale nie ma możliwości prowadzenia wychowania przedszkolnego i nauki szkolnej
§2

Pozostałe kwestie związane z organizacją i porządkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w
Oddziale określa RegulaminPobytu i Odwiedzin Szpitala św. Józefa

