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      Regulele actuale pentru vizitatori 

           Pentru vizitatorii clinicii St. Hedwig 

 

Dragi vizitatori ai clinicii St. Hedwig, 

 

măsurile (și reglementările) aplicabileservesc la protejarea pacienților noștri, a rudelor și a angajaților noștri. 

 

 

VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI URMĂTOARELE ÎN CONSIDERARE 

 la un copil - 1 vizitator - pe zi 

 pentru femeile care nasc - 1 persoana- mereu pe parcursul nașterii 

 dupa naștere - 1 persoana - pe zi 

 pacientele - 1 persoana - pe zi 

 

VIZITA LA CLINICĂ NU ESTE POSIBILĂ CIND 

1. la moment sau în ultimele 14 zile ați avut simptome, care se pot asocia cu SARS-CoV-2-Virus 

(Coronavirus) 

2. dacă sunteți în carantină 

3. dacă ați avut contact cu o persoana infectată cu CoV-2-Virus/ sau o persoana bolnava de acest Virus. 

ÎN ROL DE VIZITATOR TREBUIE SĂ 

 să vă pre-înregistrați vizita prin intermediul pacientului sau în cazul copiilor prin intermediul părinților 

pacientului. Aici puteți să vă înregistrați ca vizitator: www.besucheranmeldung.de. 

 formularul de simptome să îl completați cu sinceritate. 

 înregistrați-vă cu numărul de telefon și semnați permisiunea pentru stocarea datelor. 

 repectați reglementările privind distanța si igienă. 

 Toți vizitatorii trebuie să poartă o mască (acoperind gura și nasul) și cerința de a păstra o distanță 

minimă de 1,50m față de alte persoane. 

 
CÎND VIZITAȚI SPITALUL NOSTRU, VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI URMĂTOARELE 

 Din păcate, în clinica noastră nu este posibilă o vizită comună a părinților și a însoțitorilor din motive de 

protecție împotriva infecțiilor. Părinții pot să vină pe rind în vizită. 

 Vizitatorii cei mai apropiați ai pacientului pot varia de la o zi la alta. Cu toate acestea, trebuie evitate 

schimbările frecvente. 

 Un vizitator in afara familie, poate fi determinat doar pentru întreaga ședere la clinică. 

 Într-o cameră cu două paturi trebuie să fie doar un vzitator. Vă rugăm să vorbiți în prealabil cu 

pacienta/pacientul ce stă cu dvs. în cameră pentru a ține cont de regulele igienice si a celor de distanță 

socială (aceasta nu ține cont de persoanele minore). 

 Vă rugăm să evitați ascensorul. Daca e nevoie de ascensor, păstrați distanța și regulele de igienă. 

 Dacă pacientul pe care doriți să il vizitați se află într-un compartiment de izolare (de exemplu, în cazul 

în care este diagnosticat sau este suspectat de Covid 19, stațiunea pentru persoane de contact 

categoria I), vizita este posibilă doar după o discuție individuală 
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 Persoanele peste 65 de ani nu ar trebuie în general să vină la spital ca vizitator la moment. 

 

 

Dacă nu vizitați, riscul de infecție se reduce semnificativ- la fel puteți ajuta persoana dragă cu apeluri 

telefonice. 

 

 

Vă mulțumim pentru ajutorul si înțelegerea Dumneavoastră! 

 

 

 


