
 

 

         
   
 
 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 
Mając na uwadze aktualne rozporządzenie Rządu Kraju Związkowego Dolnej 
Saksonii, jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na następujące 
wytyczne:  
 
Ogólne wytyczne dotyczące odwiedzin 
 
Do jednego pacjenta może zostać przyjęta tylko jedna osoba odwiedzająca, która 
może przebywać w budynku, zachowując zasady higieny i ochrony.   
Odwiedziny drugiego rodzica/opiekuna są możliwe, tylko wówczas gdy jedna osoba 
przebywa w pokoju pacjenta. Rodzice mogą się wymieniać w opiece nad dziećmi. 
Dla osób odwiedzających pacjentów, którzy znajdują się na oddziale intensywnej 
terapii lub na oddziale neonatologicznym umożliwi się indywidulane rozwiązania.  
W dalszym czasie nie są możliwe odwiedziny osób trzecich np. dziadków lub 
rodzeństwa.  
 
Przy wejściu 
W strefie wejścia zostały umieszczone  drogowskazy dla wchodzących i 
wychodzących osób. Przy wejściu do szpitala otrzymają Państwo formularz. W 
formularzu należy podać dane osobowe i kontakowe, jak również datę i godzinę 
wejścia do szpitala. Ponadto poświadczają Państwo, że nie mają objawów choroby 
oraz w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie mieli kontaktu z osobami z pozytywnym 
wynikiem testu (SARS-Cov-2.). Formularz proszę zachować przy sobie!   
Po zgłoszeniu się w punkcie przyjęć, proszę udać się bezpośrednio na oddział 
docelowy i zameldować się w dyżurce pielęgniarskiej.   
 
 
Przed opuszczeniem szpitala należy wpisać w formularzu datę i godzinę wyjścia. 
Wypełniony formularz proszę oddać przy wyjściu. Zgromadzone w formularzu dane  
pozwolą na szybkie i konieczne zlokalizowanie osób, które mogą być narażone na 
zakażenie. Dane są przechowywane przez cztery tygodnie, a następnieniszczone. 
Do wypełnienia formularza są Państwo zobowiązani prawnie.  
 
 
Obowiązek noszenia maseczki 
Wszystkie osoby przebywające na terenie szpitala mają obowiązek noszenia 
maseczki. Wyjątek stanowi pokój pacjenta z własnym dzieckiem – jeśli zachowany 
jest 1,5-metrowy odstęp od innych osób przebywających w pokoju. Do snu nie ma 
potrzeby zakładać maseczki.  
Dozwolone są maseczki ze zwykłego materiału, jeśli są czyste i nie są wilgotne oraz 
jeśli w całości zakrywają usta i nos. Nıedozowolone są szaliki i chustki.  
 
 



 

 

 
Podstawowe zasady higieny 
 
Przed wejściem do szpitala i wyjściem z niego, jak również przed wejściem do pokoju 
pacjenta i wyjściem z niego, należy dezynfekować ręce.  
 
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy 1,5 metra. 
 
Noszenie własnych rękawiczek jednorazowych nie jest dozwolone, gdyż godzi to w 
wytyczne dotyczące należytej dezynfekcji rąk.  
 
Zawsze stosować etykietę kaszlu i kichania (w zgięcie łokcia). 
 
 
 


