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odbywają się codziennie w godzinach 15.00-17.00.

2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie.

3. Odwiedziny w szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodąpacjenta. W przypadku braku
zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosió
każdorczowo ustni e P oło znej O ddziałow ej b ądź P o ło żnej Dy żurnej .

4. Chorych moze odwiedzaó jednoczasowo 1 osoba, aw szczęgólnych sytuacjach - 2 osoby.

5. NaproŚbępacjentaKierownik Oddziałuwyrażazgodęnaudziałosóbbliskichlub
oPiekunów faktycznych w opiece nad chorym.W przypadku osób nieprzytomnych
k i erownik o ddzińu wy r aża zgo dę na pro ś b ę najbliższej r o dziny .

6. Nie wolno odwiedzaó chorych osobom dotkniętym chorobą zakażnąoraz osobom
Znajdującym się w stanie nłetrzeźWm lub pod wpływem środków odurzających.

7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do
- zachowania cisz1, i spokoju,
- PodPorządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
- poszanowania mienia szpitala,
- zachowania czystości i porządku.

8. Osobom odwiedzającym zabrania się:
- dostarczania chorym napojów alkoholowych,
- ptzynoszenia kwiatóą
- Pozostawiania at1tykułów spozywczych, które zostały zabronionę przezlekarzaleczącego,
- wpro wad zania zwietząt,
, PrzYnoszenia Przedmiotów, kt&e zagrażająbezpieczeństwu oddziałvlub utrudniają pobyt
w szpitalu innym chorym,

- chodzenia po innnych salach, niżta, w której znajduje się odwiedzany pacjent,
- filmowaó i fotografowaó osoby ptzebywające w oddziale.

9. WizYtY w oddziale: przedstawicieli medióą fotoreporterów, przedstawicieli handlowych,
osób Publicznych i innych mogą się odbywać po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka, w terminie i miejscu ustalon}m Ź ri..Ó*nłt ie*
Oddziału.

l0. OsobY odwiedzające, nie stosujące się do postanowień Regulaminu lub wskazówek
Personelu szpitalanie bedą wpuszczane na teren szpitala,bądźmogąbyó wydalone.

i1. DYrektor Powiatowego Centrum Matki iDzieckalub upowazniony przęzniego lękarumoże
ograniczYÓ odwiedziny pacjentów w sytuacji zagrożeniaepidemicznego lub zówzględuna
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentóą lub ze względuna możliwo ści otganizacyjne.

Zgodnie Z rekomendacjami Ministra Zclrowia oraz Głównego Inspektora Sanżtarnego 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 
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