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Szanowni Pacjenci,
Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące pacjentów, którzy w najbliższym czasie będą hospitalizowani
w naszych placówkach przy ul. Długiej ½, ul. Szamarzewskiego 84 oraz Os. Rusa 55

W okresie 14 dni przed przyjęciem do Szpitala, prosimy stosować ogólne zasady ograniczające ryzyko zakażenia
wirusem SARS CoV-2, do których należą:
•

minimalizacja zbędnego kontaktu z innymi osobami mi.in. poprzez ograniczenie poruszania w miejscach,
w których znajdują się skupiska ludzi, takie jak m.in. galerie handlowe, wszelkiego rodzaju sklepy,

•

dochowanie zasad bezpiecznego kontaktu z innymi osobami, np. w trakcie pracy, niezbędnych zakupów; za
bezpieczny kontakt uznaje się:
- utrzymanie odległości > 2 m.,
- prowadzenie higieny rąk za pomocą środka alkoholowego lub mycia rąk tak często jak to jest możliwe:
w trakcie wykonywania pracy, poza środowiskiem domowym, wykonywania niezbędnych zakupów itp.
- w trakcie pracy sugerujemy dodatkowo prowadzenie dezynfekcji miejsc dotykanych przez innych
pracowników np. klamki ,klawiatury i myszki Pani/Pana komputera.

•

bezwzględne stosowanie masek, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym
w miejscach przestrzeni publicznej; zwrócenie uwagi na bezpieczne stosowanie masek zgodnie z ogólnie
dostępnymi wytycznymi; sugerujemy noszenie masek w miejscu pracy, jeżeli jest ona prowadzona
w środowisku pozadomowym, w którym przebywają inni ludzie,

•

bezwzględne zasłanianie maską nosa i ust

•

jeżeli sposób prowadzenia pracy uniemożliwia stosowanie w/w zasad, prosimy o uzgodnienie z pracodawcą
możliwości zmiany trybu pracy w okresie 14 dni poprzedzających przyjęcie do szpitala.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów takich jak:



wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C oraz
kaszel i/lub duszność

proszę skontaktuj się z lekarzem POZ, SOR lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel. dyżurny
całodobowy 609-794-670

KONIECZNIE POINFORMUJ SZPITAL O WYSTĄPIENIU OBJAWÓW ZAKAŻENIA LUB EKSPOZYCJI NA
WIRUSA SARS-COV-2 ! ustalimy nowy bezpieczny termin !!!!

Zasady zachowania pacjenta w trakcie hospitalizacji


każdy przyjmowany do szpitala pacjent przynosi: maskę bawełnianą wielorazowego użytku lub maskę chirurgiczną
(jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu)
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maska jest zakładana
o przy opuszczaniu sali
o gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
o maska jest zakładana gdy personel wchodzi na salę
opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zakłada
maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia
dopuszczamy , że maska nie jest zakładana przez osoby, którym znacząco utrudnia oddychanie
Odwiedziny
odwiedziny ograniczone są do minimum i obejmują sytuacje: rodzice dziecka, pacjent w stanie terminalnym,
w sytuacjach dużej potrzeby emocjonalnej
wizyty są możliwe w ograniczony zakresie, jedynie przez osoby bliskie pacjenta, z przejściem przez triage,
założeniem maski i dezynfekcji rąk
rodziny zachęcane są do prowadzenia alternatywnego kontaktu z pacjentem poprzez telefony, tablety, komputery

Wsparcie psychologiczne i posługa duszpasterska


w trakcie pobytu w szpitalu pacjenta ma możliwość skorzystania z teleporady z psychologiem pod jednym
z niżej podanych telefonów. Zachęcamy również Państwa bliskich do kontaktu w razie potrzeby.
Niezależnie od miejsca pobytu na Oddziale lub wizyty w Poradni, możecie Państwo skontaktować się
z psychologami w trzech lokalizacjach:
- Długa - tel. 61 8549545 lub wew. 9545,
- Szamarzewskiego - tel. 61 854 9376 lub wew. 9376,
- Rusa - tel. 61 8738321 lub wew. 8321.
Codziennie (od poniedziałku do piątku), jesteśmy do Państwa dyspozycji.



Zapewniamy również opiekę duszpasterską. Na każdym oddziale personel pielęgniarski poinformuje Państwa
o odwiedzinach duszpasterza. Na tablicach informacyjnych są dostępne numery telefonów do osób
sprawujących posługę duszpasterską. Zalecamy przyjmowanie komunii duchowej. W przypadku udzielania
komunii w sposób tradycyjny konieczna jest prawidłowa dezynfekcja rąk przed udzieleniem sakramentu.
Sakrament podawany jest do dłoni Pacjenta.
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