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Уважаеми родители и настойници, 
поради действащата наредба на държавното правителство на 
Долна Саксония, трябва да Ви посочим следните изисквания: 
 
Основни правила за посещение 
 
Само един здрав придружител може да посети пациента и може да 
остане в болницата като спазва защитните мерки. 
Възможно е посещение на другия родител / настойник, но в стаята 
може да присъства само един човек за пациент по едно и също 
време. Родителите могат да се редуват като се грижат за децата си. 
Възможно е индивидуално решение за пациенти в интензивни 
отделения и неонатология. 
Посещението на трети страни като баби, дядовци или братя и 
сестри все още не е възможно. 
 
При пристигането 
 
Има отделен маршрут за хората, които влизат и излизат  още във 
входната зона. При пристигането ви ще получите документацията 
на входа. Моля, въведете личните си данни за контакт и датата и 
часа на влизане в болницата. В същото време уверявате, че нямате 
остри симптоми на заболяването и не сте били в контакт с корона-
позитивни (SARS-Cov-2) хора през последните две седмици.  
Моля, запазете документацията при вас! 
След като се регистрирате в центъра за амбулантен или редовен 
прием, моля, отидете директно до местоназначението и там се 
регистрирайте. 
 
Когато излизате от болницата 
Когато излизате от болницата, трябва да запишете датата и часа в 
документацията. След това го подайте на изхода. Събраните данни 
ще се съхраняват в продължение на четири седмици за 
проследяване на верига на инфекция и след това ще бъдат 
унищожени. Законно сме задължени да го направим. 
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Изискване за маска 
 
Всички придружаващи лица трябва да носят маска вътре в 
болницата. 
Стаята за пациент на вашето собствено дете е изключение - при 
условие че може да се поддържа разстояние от 1,5 м до други хора 
в стаята. Никой не трябва да носи маска, когато спи. 
Маските от плат са разрешени, ако са чисти, не са влажни и 
покриват изцяло носа и устата. Шалове и кърпи не са разрешени. 
 
Общи правила за хигиена 
 
Винаги си дезинфекцирайте ръцете, преди да влезете и да излезете 
от болницата и от стаята на пациента. 
 
Моля, обърнете внимание, че се спазва минималното разстояние от 
1,5 m 
 
Не е позволено да носите собствени защитни ръкавици, тъй като 
това предотвратява правилната дезинфекция на ръцете. 
 
Винаги трябва да се спазва етикетът за кашлица и кихане (в лакета 
на ръката). 


