
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Stand: 14.07.2020 Seite 1 von 2 
 

 

      Rregullat aktuale per vizitoret 

           Klinika St. Hedwig per vizitoret 

 

Te dashur pacienta te klinikes St. Hedwig, 

 

Rregullat sherbejne per mbrojtjen e pacienteve, te njohureve te tyre dhe punetoreve tone. 

 

 

JU LUTEM KENI PARASYSH PIKAT NE VAZHDIM 

 per femije - 1 vizitor - ne dite  

 ne rastet e lindjeve - 1 person - gjate lindjes 

 gjate javes se lindjes - 1 person - ne dite 

 pacientet - 1 person - ne dite 

 

VIZITA NUK JANE TE MUNDURA, NE RASTET KUR 

1. ju keni simptoma te virusit SARS-CoV-2 (korona virusit) gjate kesaj kohe, ose gjate 14 diteve te fundit. 

2. momentalisht jeni ne karantine. 

3. ju keni pasur kontakt me nje person qe ka qene i infektuar nga virusi SARS-CoV2 gjate 14 diteve te 

fundit dhe/ose keni ndonje person te semure me kete virus. 

SI VIZITOR, JU DUHET TË 

 regjistroni vizitën tuaj përmes pacientit ose në rastin e fëmijëve përmes prindërve të pacientit. 

Ne kete faqe mund te aplikoni si vizitor: www.besucheranmeldung.de 

 plotësoni pyetësorin e simptomave. 

 regjistrohuni me emër me numrin e telefonit dhe nënshkruani lejen për ruajtjen e të dhënave. 

 respektoni rregullat e distancës dhe higjenës. 

 Të gjithë vizitorët u kërkohet të mbajnë një maskë (duke mbuluar gojën dhe hundën) dhe kërkesën për 

të mbajtur një distancë minimale prej 1.50m nga njerëzit e tjerë kudo që të jetë e mundur. 

 
GJATE VIZITES NE KLINIKEN TONE DUHET TE KENI PARASYSH 

 Nje vizite e perbashket e prinderve ose kujdestareve nuk eshte e mundur per arsye te mbrojtjes nga 

infeksioni. Prinderit kane te drejte te nderrohen gjate vizitave/perkujdesjeve te tyre. 

 Vizitoret e rrethit te afert te familjareve mund te variojne nga dita ne dite. Gjithsesi duhet te 

parandalohet ndryshimet e teperta te vizitoreve. 

 Një vizitor jashtë familjes mund të përcaktohet vetëm për tërë qëndrimin. 

 Ne nje dhome me dy shtreter lejohet vetem nje vizitor. Ju lutemi qe bashke me vizitorin e pacientit te 

respektoni distancen dhe rregullat e higjenes (kjo nuk vlen per shoqeruesit e pacienteve nen moshe). 

 Shmangni perdorimin e ashensoreve, pervec rasteve te nevojshme, respektoni distancen dhe rregullat 

e higjenes. 

 Nese pacienti qe deshironi te vizitoni eshte ne izolim (p.sh. nese dyshohet per Covid 19 ose ka nje 

semundje te provuar, reparti per personat e kontaktit te kategorise I), nje vizite eshte e mundur vetem 

pas konsultimit individual. 

 

www.besucheranmeldung.de
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 Personat mbi moshen 65 vjec nuk duhet te vijne per vizita momentalisht. 

 

 

Parandalimi i vizitave tuaja zvogelon mundesite e perhapjes se infeksionit - ju mund t'i gjendeni prane te 

dashureve tuaj edhe nepermjet telefonatave. 

 

 

Ju falenderojme per bashkepunimin dhe mirekuptimin tuaj! 

 

 

 


