
 

Zarządzenie nr 6/2022 

Dyrektora z dnia 28 marca 2022r. 

 

w sprawie obowiązujących zasad odwiedzin pacjentów w Niepublicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie przez ich rodziny i osoby bliskie. 

 

Z uwagi na trwający stan epidemii oraz dla dobra i zdrowia pacjentów, personelu  

NZOZ – u oraz osób odwiedzających, niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 04 kwietnia 2022r. wprowadza się nw. zasady dotyczące organizacji odwiedzin 

pacjentów przebywających w NZOZ Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie. 

§ 2 

1. Zmianie ulega § 33 Regulaminu organizacyjnego NZOZ ZSSE w Miłkowie: odwiedziny 

pacjentów odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13
00

-16
00

. 

2. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami są możliwe po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym 

lub pielęgniarką oddziałową. 

3. Osoby odwiedzające wchodzą na teren Zakładu przez wejście główne, znajdujące się od strony 

ulicy. 

4. Osoby z objawami infekcji nie mogą wchodzić na teren Zakładu. 

5. Odwiedzający zobowiązany jest do:  

 założenia maski zakrywającej usta i nos przez cały czas w trakcie odwiedzin; 

 przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Zakładu, przed i po kontakcie 

z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Zakładu; 

 ograniczenia poruszania się na terenie Zakładu; 

 pozostawania w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną; 

 czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 30 minut. 

6. W przypadku sali wieloosobowej jednocześnie może przebywać na niej jeden odwiedzający do 

danego pacjenta. 

7. Odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody lekarza prowadzącego lub 

pielęgniarki oddziałowej. 

8. Ze względu na trwający stan epidemii, Dyrektor Zakładu może ograniczyć lub wstrzymać 

odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

§ 3 

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

telefonicznie lub osobiście na IZBIE PRZYJĘĆ NZOZ-u. w godzinach pracy izby przyjęć. 

§ 4 

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

personelu oraz osób odwiedzających. 

W przypadku naruszenia obowiązujących zasad odwiedziny zostaną przerwane. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022r. 

   28.03.2022 Konkel Katarzyna 

    (data i podpis dyrektora) 

Podstawa prawna: 

a) Decyzja Dyrektora. 

b) Decyzja zespołu epidemiologicznego. 

 

 

 

Zarządzenie 


