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⋅

Pacjenci mogą przyjmować odwiedziny najwyżej dwóch osób na dobę.

⋅

⋅

Pacjenci na salach jednoosobowych mogą mieć odwiedziny trwające do
jednej godziny. Na salach wieloosobowych obowiązuje ograniczenie
odwiedzin do 0,5 godziny. Tylko jeden pacjent może każdorazowo mieć
odwiedziny.
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⋅

Pacjenci mogą przyjmować prezenty, kwiaty itp.
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Przed odwiedzinami:

Przed odwiedzinami:

⋅

Odwiedzający muszą zadzwonić na oddział i umówić się na odwiedziny u
pacjenta.

⋅

⋅

Odwiedzający otrzymają pytania kontrolne na temat swojego zdrowia oraz
otrzymają wskazówki na temat środków ochrony przed zakażeniami.
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⋅

Odwiedzający muszą zdezynfekować ręce zanim wejdą do szpitala i kiedy
wchodzą do i wychodzą z pokoju pacjenta.

⋅

⋅

Odwiedzający muszą utrzymywać odległość co najmniej jednego metra od
osoby odwiedzanej, personelu szpitala i innych pacjentów.
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wchodzą do i wychodzą z pokoju pacjenta.

⋅

⋅

Odwiedzający nie mogą przebywać w pomieszczeniach wspólnych, ale muszą
oni pójść bezpośrednio do pokoju pacjenta, jak również wyjść bezpośrednio
stamtąd po wizycie.
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Informacje o zasadach odwiedzania pacjentów znajdą Państwo również w portalu
Helse-forde.no.
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