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REGULAMIN POBYTU W IZOLATORIUM
na Oddziale Wewnętrznym (Hematologicznym)
Szanowni Pacjenci, Opiekunowie
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią
koronawirusa w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Szpitalu
wprowadza się szczególne zasady pobytu i odwiedzin.
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Obowiązuje zakaz odwiedzin
Przy hospitalizowanym dziecku może przebywać jeden stały opiekun
Opiekun zostaje zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną
Pacjenci i opiekunowie mają całkowity zakaz przemieszczania się po oddziale
Wszystkie czynności związane z pobytem tj., spożywanie posiłków, toaleta,
korzystanie z wc musi być wykonywane na sali chorych
6. Posiłki podawane są na stoliki, które znajdują się przed każdą salą, obowiązuje zakaz
korzystania z kuchenki oddziałowej
7. Osoby przebywające na poszczególnych salach powinny kontaktować się z
personelem telefonicznie- numer telefony jest dostępny na każdej sali
8. Pacjent/opiekun może kontaktować się na zewnątrz wyłącznie drogą telefoniczną
9. Rzeczy osobiste należy zredukować do minimum, przedmioty przechowywać w
szafce przyłóżkowej
10. Pacjent ma możliwość otrzymania paczki z zewnątrz za pośrednictwem personelu
szpitala. Paczka może ważyć max 5 kg, powinna być podpisana imieniem i
nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału.
11. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego posiłku dla opiekuna pacjenta.
Szczegółowe informacje znajdują się na oddziale
12. Zabrania się siadania na wolnych łózkach
13. W przypadku potrzeby skorzystania z opieki duszpasterskiej należy zgłosić się do
pielęgniarki
Pacjenci i opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów
prawa oraz ujętych w regulaminach organizacyjnych oddziałów. W szczególności:
•
•

stosowanie się do wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu
medycznego
unikanie bliskiego kontaktu z innymi chorymi i opiekunami

•

zakrywanie ust i nosa

•

przestrzeganie zasad higieny osobistej – mycie i dezynfekcja rąk

•

zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu jednorazową chusteczką, oraz
po każdym jej użyciu zdezynfekowanie rąk.

