REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM
(wersja z dnia 18.06.2021r.)

1. Odwiedziny będą dotyczyć pacjentów hospitalizowanych powyżej 7 dni, przebywających na II
i IIII p. Oddziału Psychiatrycznego według harmonogramu prowadzonego indywidualnie w
oddziałach.
2. Osoby chcące odwiedzić swoich bliskich w Oddziale muszą uzyskać zgodę na odwiedziny od
Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrycznym, bądź od lekarza prowadzącego.
3. Osoba odwiedzająca musi mieć udokumentowane szczepienie przeciwko Covid- 19, lub test
na obecność wirusa SARS-COV-2 ważny 48 h. oraz uzgodnić z lekarzem prowadzącym termin
odwiedzin.
4. Harmonogram odwiedzin prowadzą pielęgniarki na poszczególnych piętrach oddziału w
porozumieniu z lekarzami prowadzącymi poszczególnych pacjentów.
5. Odwiedziny będą odbywać się w godzinach 16:00 – 17:00 w dniach dostarczania paczek
pacjentom (poniedziałek, środa, piątek, niedziela) tak, aby nie kolidowały z postępowaniem
diagnostyczno- terapeutycznym oraz posiłkami.
6. Jednoczasowo dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich maksymalnie u 4
pacjentów. Pacjenta odwiedza jednoczasowo 1 osoba z rodziny.
7. Czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 minut.
8. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach.
9. Przed wejściem do Oddziału Psychiatrycznego pielęgniarka przeprowadza wywiad
epidemiologiczny w kierunku SARS-COV-2, sprawdza dokument szczepienia przeciw COVI-19
(osoby z infekcjami nie będą mogły odwiedzić chorego), a następnie zaprowadza osobę
odwiedzającą do Oddziału.
10. Odwiedziny odbywać się będą w świetlicy oddziałowej z zachowaniem dystansu.
11. Osoba odwiedzająca ( zawsze) i osoba odwiedzana ( jest to możliwe ze względów
medycznych ) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną.
12. Dla pacjenta osoba bliska może przynieść rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie
jedzenie o dłuższym terminie ważności, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem
prowadzącym.
13. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wychodzić poza oddział oraz opuszczać
miejsca wyznaczonego na czas odwiedzin (świetlica).
14. Szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin pacjentów w Oddziale Psychiatrycznym można
uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 598322546 w godzinach
od 13:00 do 15:00 .
15. W sytuacji zaistnienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony na wniosek
Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Lekarza Kierującego Oddziałem przez Dyrekcję
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.
Regulamin odwiedzin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021r.

