VITOMED Sp. z o.o. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny SŁONECZNIKI

Regulamin odwiedzin na czas pandemii COVID-19

1. Osobą upoważnioną do odwiedzin Pacjenta w Ośrodku „SŁONECZNIKI” jest :
- osoba z którą podpisana została umowa na pobyt pacjenta w Ośrodku,
- osoba wskazana w załączniku do umowy ,,Oświadczenie Pacjenta”,
- inna osoba wskazana przez osobę upoważnioną.
2. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne odwiedziny mogą odbywać się w
godzinach od 10.00 do 19-tej.
3. Osoby odwiedzające muszą być zaszczepione przeciwko COVID-19 i muszą okazać potwierdzenie
faktu zaszczepienia. Czas po ostatniej dawce szczepienia winien wynosić min. 20 dni.
4. Każda osoba wyrażająca chęć odwiedzin powinna ustalić swoje przybycie telefonicznie (pod
numerem telefonu: 71/310-11-94 ) w celu ustalenia terminu i godziny odwiedzin.
Chęć odwiedzin należy zgłaszać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.
5. Czas odwiedzin pacjenta wynosi 30 minut. Do jednego pacjenta mogą przyjść w odwiedziny
2 osoby. Spotkanie odbywać się może na Sali pacjenta. Na Sali dziennego pobytu, bądź na
tarasie czy ogrodzie. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonego czasu spotkania z uwagi na
konieczność odwiedzin innych chętnych i względów organizacyjnych.
6. W trakcie odwiedzin wskazane jest zachowanie reżimu sanitarnego i odpowiedniego dystansu.
7. Odwiedziny mogą odbywać się 1 raz w tygodniu ( jeden raz na siedem dni).
8. Podczas odwiedzin należy nie zakłócać spokoju pozostałych pacjentów oraz pracy personelu.
9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku
do osób przez niego wskazanych.
10. Zarząd Ośrodka „SŁONECZNIKI” oraz lekarz Ośrodka mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu
do oddziału oraz informacją wysyłaną drogą mailową.
11. Osoby odwiedzające mają obowiązek:
- stosowania maseczki zasłaniającej nos i usta
- dezynfekcji rąk
- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,
- wpisania swojego przybycia do księgi odwiedzin znajdującej się przy wejściu do Ośrodka.
12. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą
zostać wyproszone z oddziału.

Zabrania się:
1. Poruszania po oddziale Ośrodka, przebywania w pokojach innych pacjentów, siadania i leżenia
na łóżku pacjenta, przemieszczania się poza miejscem wskazanym do odwiedzin.
2. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
3. Palenia papierosów na terenie budynku Ośrodka.

