Conform legilor guvernului federal și reglementărilor statului Saxonia
Inferioară * în legătură cu conceptul de igienă internă și LEGEA noastră DE
CASĂ se aplică următoarele reguli:

Reguli de vizitare
Doar o persoană însoțitoare sănătoasă poate fi admisă pe pacient în permanență și
poate rămâne în casă (spital) în timp ce respectă măsurile de protecție.
Vizita unui al doilea îngrijitor este posibilă între 15:00 și 18:00 sau cu excepții
justificate medical. Nu se pot admite vizitatori din cauza pӑstrӑrii distanţei/spaţiului şi
a regulilor de distanță.
Fiecare persoană, cu excepția pacientului, trebuie să completeze o foaie de
documentare roz la intrare. Vă rugăm să păstrați cu dvs. fișa de documentare pentru
toată șederea în casă (spital) și să o înmânați numai atunci când ieșiți din casă
(spital)!
După înregistrarea în ambulanță și centrul de primire, vă rugăm să mergeți direct la
stația de destinație și să vă raportați la bază. Aici puteți obţine o carte de acces verde
pentru cel de-al doilea îngrijitor.
Măști obligatoriu
Toate persoanele însoțitoare trebuie să poarte o mască în spital.
Un certificat care înlătură obligația de a purta o mască NU este relevant în casa
noastră.
Masca poate fi îndepărtată atunci când persoanele însoțitoare din camera pacientului
sunt cu propriul copil - cu condiția să existe o distanță de 1,5 m față de alte persoane
din cameră. Nimeni nu trebuie să poarte o mască atunci când doarme.
Măștile de pânză sunt permise dacă sunt curate, nu umede și acoperă complet nasul
și gura. Șalurile și eșarfele nu sunt permise!
Vă rugăm să rețineți regulile generale de igienă, cum ar fi menținerea distanței, spălarea
mâinilor în mod regulat, tuse și etichetă de strănut.
* § 21 spitale, instalații de prevenire și reabilitare
În spitale, instalații de prevenire și instalații de reabilitare, pacienții au dreptul să primească vizite în conformitate cu un concept
de igienă elaborat de conducerea instalației respective în conformitate cu § 3. Conform § 4, facilitatea este obligată să colecteze
date și să documenteze datele de contact ale fiecărui vizitator. (Începând cu 14 iulie 2020)
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