Tisztelt Hozzátartozó!
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony 2021. november 1-től látogatási tilalmat
rendelt el. Levelében pontosan meghatározta azokat az eseteket, amikor a látogatást, illetve
kapcsolattartást intézményünknek biztosítania kell a hozzátartozók számára.
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a betegek és a hozzátartozók, valamint a kórházi
dolgozók érdekében, a fertőződés minimalizálása céljából a fentiek alapján csak
-

súlyos végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személynek,
a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt személy a vajúdás és a szülés alatt
folyamatosan vele lehet,
értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg
az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy kaphat látogatási
engedélyt.

A látogatónak rendelkezni kell védettségi igazolvánnyal, vagy 48 órán belüli PCR teszttel.
A látogatási engedély igénylésekor a következő információkra van szükségünk:




kérvényező neve
látogatni kívánt személy neve és osztályos elhelyezése
látogatás indoka

Megértő együttműködésüket köszönjük!
A látogatás veszélyt jelent a betegeinkre és dolgozóinkra egyaránt, valamint a látogató személyre
is!
Egy időben csak egy látogató tartózkodhat a kórteremben.
A látogató csak saját felelősségére léphet be az osztályra, hiszen a fertőzött környezetben ő maga
is fertőződhet.
KÖTELEZŐ:



Kórházban tartózkodás teljes ideje alatt orrot és szájat fedő maszk viselése
Kézfertőtlenítés
o beléptetéskor
o betegkontaktus előtt és után
 COVID gyanús, vagy igazoltan fertőzött beteg látogatása esetén védőöltözet viselése,
amelyet a kórház biztosít.
o Ennek használatáról oktatást nyújtunk, és alkalmazását szigorúan ellenőrizzük.
A szabályok be nem tartása esetén a látogatót haladéktalanul kiutasítjuk az intézmény
területéről.
TILTÓ TÁBLA esetén még látogatási engedély birtokában sem léphet senki a kórterembe!
A mozgásában korlátozott betegek bekísérésére van lehetőség, ugyanúgy hazabocsátásuknál
is egy személy segédkezhet, aki védettségi igazolvánnyal, vagy 48 órán belüli negatív PCR
vizsgálati eredménnyel rendelkezik.

Fokozottan felhívjuk kedves betegeink és hozzátartozói figyelmét a higiénés rendszabályok
betartására.

Tisztelt Hozzátartozók!
Értesítjük Önöket, hogy a látogatási tilalom alatt az alábbiak szerint tudnak csomagot küldeni
az Uzsoki Utcai telephelyen fekvő betegek részére:






A csomag ruházati, tisztálkodási, és használati eszközöket tartalmazhat.
A csomagot lezárva, a beteg adataival (név, osztály, kórterem) ellátva, a Uzsoki Utcai
bejárat portáján lehet leadni 07.00-10.00 óra és 14.30 – 17.00 óra között.
A csomagokat naponta kétszer szállítják munkatársaink az osztályokra.
A csomag elvesztéséért, az abban elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget
vállalni nem tudunk, így kérjük, értéktárgyat és pénzt ne tegyenek a csomagokba.
A csomagok nem tartalmazhatnak hűtést igénylő élelmiszert és italt.

Hungária körúti telephelyen fekvő betegek részére:






A csomag ruházati, tisztálkodási, és használati eszközöket tartalmazhat.
A csomagot lezárva, a beteg adataival (név, osztály, kórterem) ellátva, a Hungária körúti
telephely
portáján
lehet
leadni
07.00-19.00
óra
között.
A csomagokat naponta kétszer szállítják munkatársaink az osztályokra.
A csomag elvesztéséért, az abban elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget
vállalni nem tudunk, így kérjük, értéktárgyat és pénzt ne tegyenek a csomagokba.
A csomagok nem tartalmazhatnak hűtést igénylő élelmiszert és italt.

