
KOM-T
Z   dniem   15.09.2021r.   uchylam   całkowity   zakaz   odwiedzin   pacj.entów   hospitalizowanych    w   109   Szpitalu
Woj.skowym  z  Przychodnią  SP  ZOZ  w  Szczecinie.  Odwiedziny,  po  ustaleniu  z  lekairzem  oddziału,  będą  mogły
odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:

ZASADY ODWIEDZINY PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU

1.    Osoba odwiedzająca może odwiedzić chorego w sytuacji spełnienia następujących warunków:
•      gdy   upłynęło   14   dni   od   pełnego   szczepienia   (   preparatów   2-dawkowych   il-dawkowego)   -piu±j

przedstawić personelowi medvcznemu certvfikat potwierdzaiacy szczepienie, lub

•      j.eśli  posiada   negatywny  wynik  badania   RT  -  PCR  w kierunku  koronawirusa  SARS  -CoV  -2  -  badanie

ważne  nie  dłużej 48 godzin  przed  dniem  odwiedzin  oraz  posiada  dokument  potwierdzający wykonanie
testu w tym terminie i  uzyskanie  negatvwnego wvniku tego testu  i musi  przedstawić wynik personelowi
medvcznemu

•     jest ozdrowieńcem,  u  której  minęło od  11  do  180 dni od  daty uzyskania  pierwszego  pozytywnego testu
i musi przedstawić personelowi medvcznemu Uniinv Certvfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia

W sytuacj.i  hospitalizacj.i  pacjenta w stanie  bezpośredniego zagrożenia  życia,  pacjentów terminalnych,  możliwość
odwiedzin j.est ustalana z Koordynatorem Oddziału / Lekarzem  Dyżurnym.

ZASADY OBOWIAZUJACE PODCZAS ODWIEDZIN:

•      Osoba odwiedzająca  nie może mieć obj.awów infekcji (wtym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

•      osoba odwiedzająca, która ma infekcj.ę dróg oddechowych NIE MOŻE odwiedzić pacjenta!
•      osoba odwiedzająca  przeprowadza  dezynfekcję  rąk,  po wejściu do Szpitala,  przed  i po  kontakcie z osobą

odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
•      osoba      odwiedzaj.ąca      zasłania      usta      inosa      wkontakcie      zpacj.entem/personelem,      wsytuacji

przeciwwskazań do stosowania osłony nosa  i ust przez osobę odwiedzaj.ącą  MUsl ona zachować dystans
1,5 m między sobą a pacjentem/personelem,

•      osoba odwiedzaj.ąca stosuje się do zaleceń wydanych przez personel medyczny,
•      osoba odwiedzająca stosuj.e środki ochrony indywidualnej. wskazane przez personel medyczny,
•      osoba odwiedzaj.ąca  nie porusza się po szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty,
•      u pacj.enta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca,
•      jeśli    pacj.ent   przebywa   wsali   wieloosobowej.,   j.eśli   j.est   to   możliwe    personel   jednostki   umożliwia

odwiedziny  poza  salą  chorego.  W sytuacji  braku  takiej.  możliwości  w sali  wieloosobowej.,  j.ednoczasowo
może przebywać tylko j.edna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacj.entów.

•      llość  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.

•      Czas odwiedzin ogranicza się  30 min w sytuacjach szczególnych decyduje personel medyczny
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