
         

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 
Mając na uwadze aktualne rozporządzenie Rządu Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, 

jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na następujące wytyczne: 

Regulamin odwiedzin  

• W szpitalu jednego pacjenta mogą odwiedzać tylko dwie te same wyznaczone osoby, 
których personalia zostały zapisane. Jako, że u pacjenta w danym momencie może 
przebywać tylko jedna osoba, bliscy mogą dzielić się odwiedzinami. W przypadkach 
uzasadnionych względami medycznymi, umożliwi się rozwiązania indywidualne.  

• Obydwie osoby odwiedzające są wyznaczone na stałe, nie można zmienić drugiego 
opiekuna. W przypadku, gdy jedna z tych osób nocuje z dzieckiem w szpitalu, 
otrzyma ona opaskę identyfikacyjną na rękę, poza tym osoby towarzyszące otrzymują 
szarą kartę wstępu, którą muszą przedłożyć przy wejściu do szpitala. Proszę mieć 
przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

• Ze względu na obowiązujące wytyczne dotyczące zachowania dystansu społecznego 
NIE wpuszcza się innych osób –  w tym także rodzeństwa. Wyjątek stanowią jedynie 
noworodki karmione piersią. 

• Każda osoba – z wyjątkiem pacjentów – jest zobowiązana do wypełnienia różowego 
formularza. Na czas pobytu w szpitalu formularz proszę zachować przy sobie i oddać 
go dopiero przy wyjściu!  

• Po zgłoszeniu się w punkcie pomocy doraźnej i przyjęć, proszę udać się 
bezpośrednio na oddział docelowy i zameldować się w dyżurce pielęgniarskiej.    

Obowiązek noszenia maseczki  

• Wszystkie osoby przebywające na terenie szpitala mają obowiązek ciągłego 
noszenia maseczki, także w pokojach pacjentów. Maseczkę można zdjąć jedynie do 
snu i podczas spożywania posiłków.  

• Dozwolone są maseczki ze zwykłego materiału, jeśli są czyste i nie są wilgotne oraz 
jeśli w całości zakrywają usta i nos. Chusty i szaliki są niedozwolone! 

Proszę przestrzegać ogólnych zasad higieny 

• Przed wejściem do szpitala i do pokoju pacjenta, jak również przed wyjściem ze 
szpitala i z pokoju  należy dezynfekować ręce. 

• Proszę zachować dystans społeczny przynajmniej 1,5 metra. 
• Niedozwolone jest noszenie własnych rękawiczek jednorazowych, gdyż godzi to w 

wytyczne dotyczące należytej dezynfekcji rąk. 
• Należy zawsze przestrzegać etykiety kaszlu i kichania (w zgięcie łokcia). 
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