
 

Zarządzenie nr 2/2022 

 

Dyrektora z dnia 14 stycznia 2022r. 

 

w sprawie wznowienia odwiedzin pacjentów oraz zasad obowiązujących w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie podczas 

odwiedzin pacjentów przez ich rodziny i osoby bliskie. 

 

Z uwagi na dobro i zdrowie pacjentów, personelu NZOZ – u oraz osób odwiedzających, 

niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z dniem 17 stycznia 2022r. wznawia się odwiedziny pacjentów przebywających  

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. 

2. Z dniem 17 stycznia 2022r wprowadza się nw. zasady dotyczące organizacji 

odwiedzin pacjentów przebywających w NZOZ Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety 

w Miłkowie. 

§ 2 

Odwiedziny są dozwolone tylko dla: 

1. Osób zaszczepionych przeciw COVID -19 - przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 

należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której 

wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która 

została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 

365 dni od podania ostatniej dawki      szczepionki. 

2. Osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 -  osobę, która przebyła 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni 

od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny 

Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby; 

3. Osób posiadających negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (zgodnego z 

listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet 

Bezpieczeństwa Zdrowotnego), należy rozumieć osobę, która wykonała test nie wcześniej niż 

48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu 

w tym terminie. 

§ 3 

Ponadto przypomina się o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, 

które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów 

przebywających w NZOZ Miłków: 

• Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, 

bólu gardła). 

• Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk (min. 30 sek.) 

niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego. 

• Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos. 
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• Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą 

możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub 

zdezynfekowaniu przez nią rąk. 

• Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego 

kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki. 

• Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba – 30 minut, a w szczególnych sytuacjach 

2 osoby – każda po15 minut. 

• Dopuszcza się odwiedziny nie częściej niż raz na 14 dni przez jedną osobę  

u danego pacjenta.  

• Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja osób odwiedzających Datę odwiedzin ustala się 

telefonicznie, nr telefonu 75 7610323 (imię, nazwisko, datę wizyty, kontakt, dane 

odwiedzanego pacjenta). Rejestracji należy dokonać w formie telefonicznej lub 

osobiście na Izbie Przyjęć. 

• Zasłonięcia odzieży wierzchniej fartuchem ochronnym. 

• Noszenie rękawiczek ochronnych podczas odwiedzin. 

• Wprowadza się obowiązek przyniesienia paczek dla pacjentów przynajmniej po 24 

godzinnej kwarantannie. 

§ 4 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat odwiedzin, przepustek pacjentów, można uzyskać 

telefonicznie lub osobiście na IZBIE PRZYJĘĆ NZOZ-u. 

Pełen tekst Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego można 

uzyskać na IZBIE PRZYJĘĆ lub na stronie internetowej https://milkow.elzbietanki.wroclaw.pl/ 

w zakładce O NAS – Regulamin 

§ 5 

Powyższe wytyczne zostały przygotowane na podstawie: 

Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącej 

organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo- leczniczych/ 

pielęgnacyjno- opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem 

realizacji Narodowego Programu Szczepień z dnia Warszawa 07.07.2021 r. 

§ 6 

Powyższe zasady będą bezwzględnie egzekwowane, ze względu na dobro i zdrowie pacjentów, 

personelu oraz osób odwiedzających, do czasu wydania nowych rekomendacji przez 

Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Sanitarny.  

W przypadku naruszenia obowiązujących zasad odwiedziny zostaną przerwane. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 14.01.2022 Konkel Katarzyna 

  (data i podpis dyrektora) 

 

Podstawa prawna: 

a) Decyzja Dyrektora. 

b) Decyzja zespołu epidemiologicznego. 

c) Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące 

organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo- leczniczych/ 

pielęgnacyjno- opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku 

z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień z dnia Warszawa 07.07.2021 r. 

https://milkow.elzbietanki.wroclaw.pl/

