
 

Chrzanów, 25.05.2022   Wyciąg z komunikatu 49/2022 

Zasady odwiedzin  z uwzględnieniem Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach 

szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 

 

1. Odwiedziny odbywać się będą w godzinach nie kolidujących z postępowaniem diagnostyczno – 

terapeutycznym oraz posiłkami, a mianowicie: 

Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym od 13.00 do 15.00 

Pozostałe oddziały od 16.00 do 18.00  

W przypadku nagłych przyjęć do szpitala  w innych godzinach po ustaleniu z Ordynatorem / Kierownikiem / 

Lekarzem dyżurnym. 

2. Jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osoby bliskiej u 1 Pacjenta (Pacjenta odwiedza 

jednoczasowo tylko 1 osoba bliska), a w szczególnych sytuacjach 2. 

3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 20 minut. 

4. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach. 

5. Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to możliwe ze względów medycznych) w czasie 

odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywającą usta i nos. 

6. Jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia Pacjenta i możliwości organizacyjne oddziału odwiedziny 

powinny mieć miejsce poza Salą Chorych, w pomieszczeniu, w którym nie przebywają inni pacjenci. 

7. Jeśli odwiedziny mają miejsce na Sali Chorych, na której przebywają inni pacjenci osoba odwiedzająca 

zakłada także fartuch flizelinowy, w razie potrzeby osoba odwiedzająca otrzyma rękawiczki jednorazowe 

– odpowiednie środki ochrony indywidualnej wydaje osobie bliskiej pielęgniarka. 

8. Wychodząc z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wyrzuca do kosza na 

odpady medyczne niezakaźne. 

9. Dla Pacjenta osoba bliska może przynieść tylko rzeczy osobiste, środki czystości 

i ewentualnie jedzenie – ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym. 

10. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną 

odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni - z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. w przypadku wizyt 

pożegnalnych u pacjentów. 

11. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 

12. W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta przebywającego na oddziale 

szpitalnym przez jego bliskich (ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w podmiocie 

leczniczym lub inne powody leżące po stronie osoby odwiedzającej lub odwiedzanego pacjenta), należy, 

w miarę możliwości, umożliwić pacjentowi podtrzymanie bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, 

za pośrednictwem telefonu łub Internetu. 

 


