Според законите на федералното правителство и регламентите на щата
Долна Саксония * във връзка с вътрешната концепция за хигиена и
ПРАВИЛНИКА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ важат следните правила:
Правила за посещение
Само един здрав придружител за пациент може да бъде приет дългосрочно и
може да остане в здравното заведение, като спазва защитните мерки.
Посещението на второ лице е възможно между 15:00 и 18:00 часа или по
изключение с обосновани медицински причини. Други посетители не могат да
бъдат допуснати поради правилата за разстояние и дистанция.
Всеки човек, с изключение на пациент(кат)а, трябва да попълни розов лист
документационен лист на входа. Моля, запазете документационния лист с вас
по време на престоя си в болничното заведение и я предайте само когато
напуснете болничното заведение!
След като се регистрирате в центъра за амбулация и прием, моля, отидете
директно до местоназначението си и се да се регистрира там. Тук можете да
получите карта за достъп за втория болногледач.
Изискване за маска
Всички придружаващи лица трябва да носят маска вътре в болницата.
Сертификат, който освобождава от задължението за носене на маска, НЕ се
признава в болницата.
Маската може да се свали, когато придружаващите лица е в пациентската стая
със собствено си дете - при условие, че има 1,5 м разсъояние от другите хора в
стаята. Никой не трябва да носи маска, когато спи.
Маските от плат са разрешени, ако са чисти, не са влажни и покриват напълно
носа и устата. Шалове и кърпи не са разрешени!
Моля, обърнете внимание на общите хигиенни правила, като спазване на
дистанцията, редовно миене на ръцете, етикет на кашлица и кихане.
* § 21 болници, съоръжения за профилактика и рехабилитация
В болниците, профилактичните заведения и рехабилитационните заведения пациентите имат право на посещения в
съответствие с хигиенната концепция, изготвена от ръководството на съответното заведение в съответствие с § 3.
Съгласно § 4, съоръжението е длъжно да събира данни и документира данните за контакт на всеки посетител. (Към 14
юли 2020 г.)
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