Załącznik Nr 1

Informacja dotycząca odwiedzin pacjentów
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pacjenta hosptalizowanego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, który jest
zaszczepiony przeciw COVID-19 lub przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może odwiedzać
osoba, która jest zaszczepiona przeciw COVID-19, lub przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2
lub posiada negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2
Osoba odwiedzająca przed wejsciem w oddział zobowiązana jest wypełnić wywiad
epidemiologiczny oraz okazać
• Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym lub
• Unijny Certfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia lub
• dokument potwierdzający posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa
SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przez dniem odwiedzin.
1. Jednoczasowo pacjenta może odwiedzać 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby
(np. pacjent w stanie terminalnym lub w stanie zagrożenia życia).
2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból
gardła, utrata smaku i / lub węchu, biegunka).
3. Niezwłocznie po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce
korzystając ze stacji do dezynfekcji rąk lub dozownika z płynem do dezynfekcji rąk
4. Przez cały czas przebywania na terenie szpitala osoba odwiedzająca powinna mieć założoną
maseczkę zasłaniającą usta i nos. Podczas wizyty należy unikać dotykania rękoma twarzy,
szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
5. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce.
6. Podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak
przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
7. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę
odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu
lub zdezynfekowaniu przez nią rąk oraz założeniu jednorazowego fartucha fizelinowego
otrzymanego od personelu oddziału. Przed wyjściem z oddziału osoba odwiedzająca jest
zobowiązana zdjąć fartuch i wrzucić go do dedykowanego pojemnika na odpady oraz
zdezynfekować ręce.
8. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny
osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna
być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce
przyłóżkowej pacjenta.
9. Sugerowane godziny odwiedzin od 11.00 do 17.00, a czas odwiedzin ograniczony do 30 min,
10. Odwiedzanie chorych w stanie zagrożenia życia oraz w terminalnej fazie choroby jest
dozwolone również poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Lekarza Kierującego
Oddziałem lub lekarza dyżurnego
11. Odwiedzanie chorych przez dzieci poniżej 7 r.ż. jest niewskazane.
12. W czasie odwiedzin zabrania się wchodzenia osób odwiedzających do innych pomieszczeń
oddziału poza salą chorego, a w szczególności do kuchenki oddziałowej, innych sal chorych,
gabinetów itp.

Opracowano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego
z dnia 6 wrzesnia 2021r

