
 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROCEDUR PRZYJĘCIA ORAZ ZASAD 
ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA- LECZENIE SZPITALNE 

Szanowni Pacjenci, Opiekunowie  

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wdrożyliśmy zasady mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas Państwa obecności w naszej placówce. Bardzo prosimy o przestrzeganie 

poniższych zaleceń oraz wskazówek personelu Szpitala.  

➢ obowiązuje bezwzględne noszenie masek ochronnych. Wyjątki stanowią dzieci do 5 

roku życia oraz osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności 

➢ na terenie szpitala obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości 

➢ po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk 

➢ w szpitalu do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin (z dzieckiem hospitalizowanym 

całodobowo może przebywać jeden opiekun) 

SZPITAL ŚW. JÓZEFA (ul. Krysiewicza)  

PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE PILNYM  DO SZPITALA 

• Przyjęcie pacjentów zgłaszających się w trybie pilnym odbywa się w Izbie Przyjęć w budynku 

B w podwórzu szpitala. Z pacjentem może przebywać tylko jeden opiekun! * 

W godz. 22:00 - 7:00 należy zgłaszać się bezpośrednio do Izby Przyjęć budynek A 

• Każdy pacjent wraz z opiekunem ma mierzoną temperaturę ciała oraz wypełnia ankietę 

epidemiologiczną (ANKIETA- do pobrania) W celu usprawnienia przyjęcia prosimy o 

przybycie z wypełnionym dokumentem 

• Po wstępnej weryfikacji pacjent zostaje skierowany do budynku A (Izba Przyjęć) i 

zakwalifikowany do właściwej strefy infekcyjnej/nieinfekcyjnej   

SZPITAL ŚW. JÓZEFA (ul. Krysiewicza)  
PRZYJĘCIE PACJENTA DO PLANOWEJ HOSPITALIZACJI 

• W celu przyjęcia należy zgłosić się we wcześniej wyznaczonych godzinach do Izby Przyjęć w 

budynku B w podwórzu szpitala. Z pacjentem może przebywać tylko jeden opiekun!* 

• Każdy pacjent wraz z opiekunem ma mierzoną temperaturę ciała oraz wypełnia ankietę 

epidemiologiczną (ANKIETA- do pobrania) W celu usprawnienia przyjęcia prosimy o 

przybycie z wypełnionym dokumentem 

• Po wstępnej weryfikacji pacjent zostaje skierowany do budynku A (Izba Przyjęć) w celu 

kwalifikacji do przyjęcia 

PRZYJĘCIE PACJENTA W CELU WYKONANIA WYMAZU PRZED PRZYJĘCIEM 

PLANOWYM DO SZPITALA– data i godzina wyznaczona przez Oddział 

• W celu wykonania badania na obecność SARS-CoV-2 należy zgłosić się we wcześniej 

wyznaczonych godzinach do Izby Przyjęć w budynku B w podwórzu szpitala. Z pacjentem 

może przebywać tylko jeden opiekun!* 

• Każdy pacjent wraz z opiekunem ma mierzoną temperaturę ciała oraz wypełnia ankietę 

epidemiologiczna (ANKIETA- do pobrania) W celu usprawnienia przyjęcia prosimy o 

przybycie z wypełnionym dokumentem 

• Po wstępnej weryfikacji pacjent zostaje skierowany do budynku A (Izba Przyjęć)- GABINET 

IZOLATKA – wejście zewnętrzne  

Podczas pobytu w Szpitalu prosimy o przestrzeganie obowiązujących regulaminów w tym 

REGULAMINU POBYTU W OKRESIE PANDEMII SARS-CoV-2 

*Przy przyjęciu w pomieszczeniu pre-triage, w sytuacjach koniecznych – uzasadnionych jeszcze przed 

przyjęciem na oddział z dzieckiem może przebywać dwóch opiekunów np. dziecko z niepełnosprawnością. 

Decyzje podejmuje pracownik  Izby Przyjęć  

W pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności  

Wydanie z dnia 09.03.2021 


