
DIAGRAM – ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN W DOBIE EPIDEMII COVID-19
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Obowiązujący reżim sanitarny:
1. Jednoczasowo pacjenta odwiedza 1 osoba, a w 
szczególnych sytuacjach 2.
2. Personel oddziału rejestruje odwiedzającego (imię, 
nazwisko, data wizyty, dane odwiedzanego pacjenta).
3. Odwiedzający - bez objawów infekcji (np. kataru, 
kaszlu, gorączki, bólu gardła).
4. Odwiedzający dezynfekuje ręce preparatem 
alkoholowym przed wejściem do oddziału (min. 30 sek.)
5. Odwiedzający stosuje maseczkę zasłaniającą usta i 
nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
6. Odwiedzający unika podczas wizyty dotykania rękoma 
twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
7. Odwiedzający nie gromadzą się w jednym miejscu 
/pomieszczeniu.
8. Po wejściu do oddziału odwiedzający ponownie 
dezynfekuje ręce i nakłada jednorazowy
fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. 
9. Odwiedzający zdejmuje fartuch flizelinowy
przed wyjściem z oddziału, usuwając go do 
dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie 
dezynfekuje ręce.
10. Podczas wizyty odwiedzający unika bardzo 
bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak 
przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
11. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy 
odwiedzanym pacjencie przez odwiedzającego jest
możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) 
dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk.
12. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów 
żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej,
itp.) dostarczonych pacjentowi przez odwiedzającego 
powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – 
wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce 
przyłóżkowej.
13. Personel oddziału odpowiedzialny jest za 
wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się 
odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę 
możliwości, również w jej trakcie.

Obowiązujący WZMOŻONY reżim sanitarny:
1. Jednoczasowo pacjenta odwiedza max. 1 osoba.
2. Personel oddziału rejestruje odwiedzającego (imię, nazwisko, 
data wizyty, dane odwiedzanego pacjenta).
3. Czas odwiedzin - do 15 min.
4. Odwiedzający - bez objawów infekcji (np. kataru, kaszlu, 
gorączki, bólu gardła).
5. Odwiedzający dezynfekuje ręce preparatem alkoholowym 
przed wejściem do oddziału (min. 30 sek.) 
6. Odwiedzający stosuje maseczkę zasłaniającą usta i nos przez cały 
czas przebywania na terenie szpitala.
7. Odwiedzający unika podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, 
szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
8. Odwiedzający powinien mieć kontakt tylko z osobą 
odwiedzaną i zaszczepionym personelem.
9. Odwiedzający powinien bezpośrednio skierować się do 
odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej 
opuścić teren szpitala – w miarę możliwości przy pomocy 
wyznaczonego pracownika doprowadzającego/ odprowadzającego.
10. Unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym 
miejscu i ograniczyć możliwość kontaktu
osób odwiedzających z innymi osobami poza odwiedzanym pacjentem.
11. Po wejściu do oddziału odwiedzający ponownie dezynfekuje 
ręce i nakłada jednorazowy
fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. 
12. Odwiedzający zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z 
oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i 
ponownie dezynfekuje ręce.
12. Podczas odwiedzin odwiedzający zachowuje dystans min. 
1,5 m od pacjenta (i innych osób przebywających w oddziale).
13. Odwiedzający ma zakaz wykonywania czynności 
pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie.
14. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, 
napojów, środków higieny osobistej,
itp.) dostarczonych pacjentowi przez odwiedzającego powinna być
ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły 
powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
16. Personel oddziału jest odpowiedzialny za wietrzenie 
pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po 
wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.


