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Të nderuar prindër dhe persona me përgjegjësi prindërore,  
për shkak të dekretit aktual të Qeverisë së Landit të Saksonisë së 
Ulët duhet t’ju njoftojmë për këto udhëzime:  
 
Rregullat themelore për vizita 
 
Për çdo pacient mund të regjistrohet vetëm një person shoqërues, i cili 
duhet të jetë i shëndetshëm dhe i cili lejohet të qëndrojë në spital, nëse i 
respekton masat e mbrojtjes.  
 
Lejohen vizita nga ana e prindit tjetër/personit tjetër me përgjegjësi 
prindërore, megjithatë në të njëjtën kohë lejohet prania e vetëm një 
personi pranë pacientit në dhomë. Kjo do të thotë, që prindërit mund të 
ndërrohen në kujdesjen e fëmijëve të tyre. Mundësohet një zgjidhje 
individuale për pacientët në pavijonet e mjekësisë intensive edhe të 
sapolindurve.  
Vizitat nga ana e personave të tretë si gjyshe e gjyshër ose motra e 
vëllezër vazhdojnë të jenë të ndaluara. 
 
Kur mbërrini 
 
Në zonën e hyrjes është aplikuar një udhërrëfim i ndarë për persona që 
hyjnë dhe persona që dalin. Kur mbërrini, pranë hyrjes merrni një 
formular dokumentimi. Ju lutemi të shënoni të dhënat tuaja personale të 
kontaktit si dhe datën dhe orën e hyrjes suaj në spital. Njëkohësisht ju 
deklaroni me anë të këtij formulari, që nuk keni simptoma akute 
sëmundjeje dhe që në dy javët e kaluara nuk kishit kontakt me persona, 
që janë testuar pozitivisht për virusin Korona (SARS-Cov-2).  
Ju lutemi ta ruani formularin e dokumentimit dhe ta mbani pranë 
vetës!  
Pas regjistrimit në qendrën e ambulancës dhe të pranimit, ju lutemi të 
merrni rrugën e drejtpërdrejtë për në pavijonin e synuar dhe atje 
lajmërohuni tek sporteli. 
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Kur largoheni nga spitali 
 
Kur largoheni nga spitali, ju duhet të shënoni përsëri datën dhe orën në 
formularin e dokumentimit. Në vijim dorëzojeni formularin gjatë daljes. Të 
dhënat e marra ruhen për katër javë për rastin eventual, nëse nevojitet 
hetimi i një zinxhiri infektimi, dhe pastaj të dhënat asgjësohen. Jemi 
ligjërisht të detyruar për këtë veprimtari. 
 
 
Detyrimi për të mbajtur maskë 
 
Të gjithë personat shoqërues brenda spitalit janë të obliguar të mbajnë 
maskë.  
Përjashtohet dhoma e pacientit pranë fëmijës së vet - përderisa 
respektimi i distancës prej 1,5 m ndaj personave të tjerë në dhomë të 
jetë i realizueshëm. Asnjëri nuk duhet të mbajë maskë në gjumë. 
 
Maska pëlhurash lejohen, nëse janë të pastra, nuk janë të lagura dhe 
nëse mbulojnë totalisht hundën dhe gojën. Nuk lejohen as shami as 
shalle.  
 
Rregulla të përgjithshme higjiene  
 
Në spital dhe në dhomën e pacientit, ju lutemi të kryeni gjithmonë 
dezinfektimin e duarve para hyrjes  dhe gjatë daljes. 
 
Ju lutemi të vini re respektimin e distancës minimale prej 1,5 m. 
 
Nuk lejohet mbajtja e dorezave mbrojtëse të marra me vete, nga që i 
kundërvihet dezinfektimit të rregullt të duarve. 
 
Rregullat e sjelljes për kollitje dhe teshtitje (në gropën e bërrylit) duhet të 
respektohen në çdo kohë. 
 
 
 


