INFORMARE

Avand in vedere prevederile Ordinului 487/2021 apartinatorul/reprezentantul legal al pacientului va
putea sa isi viziteze ruda de gradul I internata in unul din departamentele Covid sau in Sectia ATI din cadrul
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov.

1. Vizitarea pacientilor se va putea face doar cu aprobarea Domnului Manager/Directorului Medical si cu
acordul medicului sef de departament sau medicului sef Sectie ATI.
2. In acest sens apartinatorul/reprezentantul legal va trebui sa intocmesca o cerere in care sa mentioneze
nume, prenume, cnp, adresa completa, numar de telefon si adresa de mail. Cererea va fi depusa la registratura
spitalului sau va fi trimisa pe adresa de mail a secretariatului secretariat@spitalulilfov.ro.
Apartinatorul/reprezentantul legal se va prezenta la unitatea sanitara doar in cazul in care raspunsul este
afirmativ iar acesta se afla in deplina stare de sanatate.
Programul de vizita al apartinatorilor/reperezentantilor legali in cadrul spitalului va fi zilnic in intervalul
orar 16:00-17:00 in asa fel incat niciun alt circuit functional (circuitul hranei, circuitul deseurilor medicale,
etc.) al spitalului sa nu se intersecteze cu circuitul apartinatorilor/reprezentantilor legali.
Durata maxima a vizitei in Departamentele COVID va fi de maxim 15 minute iar in Sectia ATI de 5
minute. Patologia si incarcatura virala a departamentelor mentionate este diferita, acesta fiind motivul pentru
care intervalele orare de vizita sunt diferite.

Intocmit,
Dr. Ramona Graure
Medic Epidemiolog

Alina Elena Ivanovici
Asistent Sef Unitate
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Anexa 1

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
A FAMILIEI/REPREZENTANTULUI LEGAL

Subsemnatul………………………………………………,

ruda/reprezentant

legal

al

pacientului …………………………………….., internat in compartimentul Covid…….., declar pe
proprie raspundere ca mi s-au adus la cunostinta urmatoarele:
1.

Exista posibilitatea de a ma infecta cu virusul Sars-Cov2 in urma acestei vizite;

2.

Am fost instruit cu privire la modul de echipare/dezechipare;

3.

O singura persoana poate intra la pacient, o singura data;

4.

Durata vizitei este de maxim 15 minute in Departamentele COVID iar in ATI durata vizitei

este de maxim 5 min;
5.

Nu este permis accesul in incinta sectiei Covid cu obiecte personale (telefoane mobile, haine

si alte efecte personale, etc);
6.

Unitatea sanitara nu poate fi trasa la raspundere in cazul infectarii apartinatorului cu virusul

SARS-COV-2;
7.

Pe perioada vizitei la pacient voi fi insotit de catre personal medical auxiliar din cadrul

departamentului iar informatiile medicale le voi solicita tot telefonic (numar pus la dispozitie de
unitatea sanitara), de la medicul curant.
8.

In cazul in care exista o urgenta medicala sau o procedura medicala in desfasurare in salonul

unde este internat pacientul care urmeaza sa fie vizitat, se amana/decaleaza vizita cu acordul medicului
curant/medic de garda pentru a nu periclita activitatea medicala si siguranta celorlalti pacienti.

Data ……………….

Nume, prenume ……………………………………
Semnatura ………………………………………….
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