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Pro simy o pr zestrzeganie następuj ących warunków :

1. Informacji o stanie zdrowia dzieckaudziela kierownik oddziału lub lekarz dyzurujący w oddziale.
Informacji dotyczącej procesu pielęgnacyjnego dziecka udziela pielęgniarka oddzińu.

2. Ze względów epidemiologicznych z dzieckiem na oddziale powinna przebywać wyŁącznie jedna osoba
dorosła (rodzic/opiekun prawny).Kontakt z dzięckiem innych człoŃów rodzirrny nieograniczony,preferowane
godziny odwiedzin godz. 1 5 :00-1 7:00.
3. Niedozwolone są odwiedziny osób nietrzeżwych,będących pod wpływem środków odurzających.
Niepożądane są odwiedziny ptzez osoby chore.
4. Dzieci przebywające w oddziale powinny posiadaó ze sobą piżamęlodzięż na zmianę,obuwie
zastępcze,przybory toaletowe,ręcznik.
5. Rodzic/opiekun prawny przebywający z dzieckiem powinien:

. powinienprzebywac vłyłącznie w sali swojego dzięcka

. brać azynny udział w pielęgnacji dziecka i prostych zabiegach ftzjoterapeuĘcznych

. nie pozostawiaó dzieckabęznadzotu na przewijaku i w niezamkniętym łóżeczku

. nie wkładać dziecka do innych Łożek,nie siada na innych łóZkach

. korzystaó z sanitariatu wskazanego przez personel

. korzystać z lodówki wskazanej przez personel

. korzystac wyŁącznte z czajnika elektrycznęgo będącego na wyposażeniu oddziału w miejscu
wskazanym ptzez personel (ze względów bezpieczeństwa)

. utrzymywać ład i porządek w otoczeniu swoim i dzięcka

. szanowac sprzęt i wyposazenie znajdujące się w oddziale

. nie prać i nie suszyć odzieży prywatnej

. nie przynosió z domu poduszek,leżaczkow,koców i zńawek pluszowych dla dziecka

. nie wprowadzać na oddział wózków dziecięcych

. nie palić tytoniu i nie spozywać alkoholu
6. Korzystanie z sali zabaw możę odbywać się zazgodąlekarza/pielęgniarki (względy epidemiologiczne).
7 . Dzięcko ptzebywające w izolatce nie moze opus zczaó pomieszczeniabęz wyraźnej zgody personelu
medycznego (dotyczy to równiez rodzicalopiekuna prawnego przebywającego z dzieckiem),nie moze byó
również odwiedzanę przęz osoby z zewnątrz.
8. Dozwolone jest podawanie dziecku dodatków do posiłków szpitalnych wyłącznie po uzgodnieniu
z personelem medycznym. Posiłki należy przechowywaó w wznaczonej lodówce,w oznakowanych
imieniem i nazwiskiem dziecka pojemnikach. Kontrolowanie daty przydatności do spozycialeĘ w gestii
r o dzical opiekuna prawne go.

9.Wszystkie osoby przebywĄącę z dzieckiem powinny bezwzględnie przestrzegaó higieny (mycia rąk-
schematy mycia i dezynfekcji dostępne w oddziale):

. przed wejściem na oddział iprzed opuszczeniem oddziału

. w trakcie pobytu na oddziale (wchodząc i wychodząc z sali)

. przed i po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych u dziecka

. przedkarmieniem dziecka

. po wyjściu ztoalety
lO.Rodzic/opiekun prawny powinien posiadaó obuwie zamienne i środki higienicme.
ll.Za rzęazy pozostawione bez nadzoru odpowiada rodzic/opiekun prawny (wartośclowe rzęczy można
oddać w depozyt-klucz w dyżurce).
l2.Prosimy o zachowanie ciszy w godzinach22:00-6:00.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głóh,nego Inspektora Sanitarnego w zwiqzku
z aktualnq sytuacjq epidemicznq zwiqzanq z COVID-L9:

1. Wymagane jest mycie i dezynfekcja rąk podczas przebywania w Szpitalu.
2.Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przÓypaniądtfu Dyrektora
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