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Odwiedzin w Oddziałach szpitalnych Grudzień

ZOZ w Łowiczu
Data wydania |15.12.2022

*

Nr wydania 7

Odwiedzinv pacientów ZOZ w Łowiczu beda odbywać się w następujący sposób, w niżej mienionvych
godzinach:

10.

11.

LZ;

13.

14.

15.

e Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologii codziennie godzinach od 13:30
do 16:30;

e Oddział Chirurgii codziennie w godzinach od 13:00 do 16:30;

e Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Ginekologiczno- Położniczo-

Neonatologiczny- od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30 do 17:30 oraz w godzinach
13:30 do 16:30 w soboty, niedziele i święta.

e W oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji codziennie, pomiędzy godziną 14:00 a 17:00

Odwiedzający na teren Szpitala w Łowiczu wchodzą wyłącznie przez Szatnię, gdzie pozostawią
wierzchnie okrycie, dezynfekują ręce i zakładają maski. Za porządek odpowiada pracownikSzatni.
W Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji odwiedzający mają wyznaczone pomieszczenie, w którym

pozostawiają wierzchnie okrycie, również dezynfekują ręce i zakładają maski,
Odwiedziny w OFiR możliwe są także poza budynkiem oddziału, na terenie ośrodka.

Rekomenduje się odwiedziny przez osoby zdrowe bez oznak infekcji. Rekomendacja to nie zakaz.

Nie zezwala się na odwiedziny osobom z objawami infekcji i pod wpływem alkoholu. Nie rekomenduje się
odwiedzin z małymi dziećmi (do lat7). Jeśli są obecne muszą być pod stałym nadzorem dorosłego.
Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania osoby
odwiedzającej na terenie szpitala.
W przypadku odwiedzin w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sali Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego, oddziale Neonatologii lub pacjentów izolowanych z innych przyczyn niż COVID-19

odwiedzający stosują dodatkowo fartuchy ochronne oraz dezynfekują ręce.
Umożliwia się jednoczasowo odwiedziny przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach przez 2 osoby.

Czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 2 godzin. Nie można dopuszczać do większych zgromadzeń
osób.
Osoba odwiedzająca, przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych jak i po ich zakończeniu, przy
odwiedzanym pacjencie, powinna dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. Nie wolno podawać chorym
leków ani dodatkowych posiłków bez uzgodnienia z personelem.
Jeśli odwiedziny odbywają się w budynkuszpitala, w trakcie ich trwania po okresie 45- 60 minutach

personel szpitala powinien przewietrzyć pomieszczenie oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie
dotykowe, czyli klamki, włączniki, pokrętła do wody, podajniki na środki dezynfekcyjne i mydło.

Najlepiej, żeby odwiedzający spotkał się z bliską osobą w miejscu wydzielonym, jeśli to będzie sala

pacjenta, należy zachować dystans względem innych pacjentów.
Przed opuszczeniem oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony osobistej, za wyjątkiem maski
i dezynfekuje ręce.
W przypadku pacjentówwstanie terminalnym należy umożliwić kontaktz najbliższymi w każdej sytuacji
bez ustalonych terminów,również z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W takiej sytuacji decyzje o odwiedzinach podejmuje Kierownik oddziału lub wskazana przez niego osoba

np. lekarz dyżurny.
W sprawach spornych decyduje Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny, którzy w szczególnych
okolicznościach mogą odwołać odwiedziny.
Za przestrzeganie instrukcji odpowiada personel danego oddziału.
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