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      Действащи разпоредби за посетителите 

           За посетители на клиника "Св. Хедвиг" 

 

Уважаеми посетители на клиника "Св. Хедвиг", 

 

Приложимите мерки (и разпоредби) служат за защита на нашите пациенти, техните близки и нашите 

служители. 

 

 

МОЛЯ, ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО 

 на дете - 1 посетител - на ден 

 за раждащи жени - 1 човек - престой, свързан с раждането 

 в следродилния период - 1 човек - на ден 

 Пациентки - 1 човек - на ден 

 

ПОСЕЩЕНИЕ НА НАШАТА КЛИНИКА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НЕ Е ВЪЗМОЖНО, АКО 

1. в последните 14 дни и/ или в момента имате симптоми, които са свързани с инфекция от вируса 

SARS-CoV-2 ("Коронавирус"). 

2. в момента сте под карантина. 

3. имали сте контакт с лице, заразено и/ или болно от вируса SARS-CoV-2 през последните 14 дни. 

 

КАТО ПОСЕТИТЕЛ ТРЯБВА ДА 

 регистрирате редварително посещението си чрез пациента или в случай на деца чрез 

родителите на пациента. Можете да се регистрирате като посетител тук: 

www.besucheranmeldung.de. 

 попълните вярно и точно въпросника за симптомите. 

 се регистрирате по име с телефонен номер и подпишете разрешението за съхранение на данни. 

 спазвате правилата за разстояние и хигиена. 

 Всички посетители са длъжни да носят маска (покриваща устата и носа) и да спазват 

изискването за минимално разстояние от 1,50 м от други хора непрекъснато, когато е възможно. 

 
ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА НАШАТА БОЛНИЦА, МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО 

 Съвместно посещение на родителите или настойниците, за съжаление, в нашата клиника 

принципно не е възможно поради мерките за зпредпазване от инфекция. Родителите обаче 

могат да се редуват при придружаването/ при посещенията. 

 Посетителят от кръга на най-близките членове на семейството може да варира от ден на ден. 

Въпреки това, трябва да се избягват честите промени. 

 Посетител извън семейството може да бъде определен само за целия престой. 

 Само един посетител трябва да бъде в стая с две легла. Моля, съгласувайте се с посетителя на 

другия пациент в стаята, за да може да се спазват изискванията за разстояние и хигиена (не се 

отнася за придружаващите лица на непълнолетни пациенти). 

 Избягвайте използването на асансьори, ако е възможно! Ако е наложително използването, 

моля, спазвайте изискванията за разстояние и хигиена. 

 

http://www.besucheranmeldung.de/
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 Ако пациентът, когото искате да посетите, е в отделение за изолация (например ако Covid-19 

инфекция се подозира или е диагностицирана, отделение за лица за контакт от категория I), 

посещението е възможно само след индивидуална уговорка. 

 Принципно хората на възраст над 65 години не трябва да идват в нашата болница като 

посетители. 

 

 

При отказ от посещение рискът от инфекция е значително намален - можете да подкрепите близките 

си също и с телефонно обаждане. 

 

 

Благодарим Ви за помощта и разбирането! 

 

 

 


