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Załącznik nr 2 do Instrukcji 

 

Zasady odwiedzin osoby bliskiej pacjenta w stanie terminalnym właściwym 

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w czasie epidemii SARS-CoV-2: 

1. Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej obowiązuje co do zasady całkowity 

zakaz odwiedzin rodzin/osób bliskich w klinikach/oddziałach szpitalnych.   

2. Odwiedziny możliwe są jedynie, gdy pacjent przebywający w szpitalu jest w stanie terminalnym 

właściwym – umierania 

3. Odwiedziny nie są możliwe u pacjenta w stanie terminalnym właściwym, u których wynik 

SARS-CoV -2 jest dodatni 

4. Niżej wymienione zasady nie dotyczą sytuacji, w której konieczna jest realizacja czynności 

prawnych. Wówczas osoby zainteresowane zobowiązane są do uzyskania zgody Dyrektora 

Naczelnego Szpitala. 

Odwiedziny w trybie pkt 2  możliwe są jedynie po spełnieniu  następujących warunków: 

1. Zgodę na odwiedziny osoby bliskiej pacjenta w stanie terminalnym właściwym wyraża 

Kierownik Kliniki/Lekarz Kierujący Oddziałem. 

2. Osoba zainteresowana wizytą u pacjenta spełniającego warunki określone powyżej pkt 2-4 

wypełnia  druk wniosku o „umożliwienie odwiedzin członka rodziny lub innej osoby bliskiej”  

(druk dostępny na stronie internetowej Szpitala lub w sekretariatach poszczególnych Klinik ). 

3. Druk wniosku wraz z ankietą epidemiologiczną jest przekazywany przez osobę zainteresowana  

bezpośrednio do  sekretariatu kliniki  ( w dni powszednie i w godzinach urzędowania, a poza 

nimi lekarzowi dyżurnemu).  

4. Wizyta jest możliwa po uzyskaniu zgody wyrażonej w formie pisemnej przez Kierownik 

Kliniki/Lekarza Kierującego Oddziałem lub osobę przez nich upoważnioną i wyznaczeniu 

godziny odwiedzin.  

5. Druk pisemnej zgody na odwiedziny zaakceptowany (bądź nie) pracownik sekretariatu 

przekazuje osobie zainteresowanej.  

6. Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. 

7. Osoba odwiedzająca wchodząc na teren USK musi być wyposażona w maseczkę chirurgiczną, 

natomiast wchodząc do pacjenta musi być wyposażona w dodatkowe środki ochrony 

indywidualnej, określone poniżej.  

8. We wszystkie środki ochrony indywidualnej osoba odwiedzająca wyposaża się we własnym 

zakresie 

9. Odwiedziny możliwe są przy stałej obecności personelu medycznego w miejscu 

realizowania odwiedzin i powinny ograniczać się do niezbędnego minimum (max. 15 min)  

10. Podczas obecności na oddziale nie wolno zdejmować środków ochrony osobistej. 

11. W sytuacji konieczności przekazania rzeczy osobie bliskiej, należy przekazać wyłącznie rzeczy 

niezbędne.  

12. Należy  przestrzegać następujących zasad:  

 

A. Osoba zainteresowana wchodzi do szpitala przez wejście główne. 

B. Przed wejściem do szpitala  należy: 

 zasłonić usta i nos maseczką chirurgiczną,  

 zdezynfekować ręce,  

 wypełnić ankietę epidemiologiczną i przekazać ją wraz z  wcześniej wypełnionym  

wnioskiem  o „umożliwienie odwiedzin członka rodziny lub osoby bliskiej” do sekretariatu 

kliniki,  
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C. JEŻELI PACJENT MA POTWIERDZONY UJEMNY WYNIK W KIERUNKU SARS-COV-2  

Przed wejściem do pacjenta należy : 

 zdezynfekować ręce,  

 założyć fartuch flizelinowy, przyłbicę i rękawiczki,  

 wejść na oddział i zgłosić się do personelu medycznego, który wskaże salę na której leży 

pacjent  

Po wejściu na salę należy: 

 zachować odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m, 

 nie siadać na łóżku chorego, tylko na dostępne krzesło, 

 w czasie wizyty nie zdejmować  środków ochrony osobistej, 

        Po zakończonej wizycie należy : 

 zdjąć  fartuch flizelinowy i rękawiczki i wyrzucić w miejscu wyznaczonym przez personel 

medyczny,  

 zdezynfekować ręce, 

 nie zdejmować maski chirurgicznej przed opuszczeniem szpitala,  

Po opuszczeniu szpitala należy : 

 zdezynfekować ręce i wymienić maseczkę na nową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


