
 

       
                                                                                           

ÎN ATENŢIA VIZITATORILOR! 
          

Accesul vizitatorilor/aparținătorilor in spital este permis numai în timpul programului de vizită!!! 
 

 

LUNI-VINERI SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 
15,00 – 17,00 10,00 – 15,00 
19,00 – 20,00 18,00 – 20,00 

 

                                                      In mod particular,  in sectia ATI :     Luni –Vineri -   15,00 – 17,00        
                                                                                                                     Sâmbată/Duminică-  13,00 – 15,00 
 
 

 In situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați; 
 Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intrarea în salon (halat de unica folosinta care  sa acopere in totalitate hainele, botosi incaltaminte). Daca 

intrati intr-o sectie cu patologie respiratorie, infecto-contagioasa sau daca sunteti raciti veti purta o masca de protectie care sa acopere gura si nasul! 

 La intrarea si parasirea salonului/spitalului va puteti dezinfecta mainile, prin frecare,  aplicand dezinfectantul existent intr-un dispenser de perete, amplasat la loc vizibil  

 La iesirea din sectie echipamentul de protectie se va arunca in cosul de gunoi si se vor dezinfecta mainile obligatoriu 

 În compartimentele spitalului nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase (viroze, tuse, febra etc.), va recomandam sa nu aduceti copii in 

vizita la bolnavi 

 Se limiteaza numarul vizitatorilor la maxim 2 in acelasi timp 

 
  IMPORTANT: 

 Aparținătorii care solicită să stea în spital în calitate de însoțitori alături de pacienții internați o pot face doar cu acordul conducerii/medicului curant şi achitarea la 
casieria spitalului a contravalorii acestui serviciu. 

 Punem la dispoziția aparținătorilor paturi suplimentare, in functie de rata de ocupare a sectiei.  
 

 

 

       
 

REGULI DE COMPORTAMENT PENTRU VIZITATORI/APARȚINĂTORI 



 

VIZITATORII AU OBLIGAȚIA: 
 

 Sa nu fumeze, conform Legii 15/2016 în spital este interzis fumatul 

 Să nu aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări; 
 Să nu folosească aparatul de fotografiat sau telefonul mobil pentru a filma sau fotografia în interiorul spitalului  
 Să nu se așeze pe paturile pacientilor; 

 Să nu intervină la aparatura medicală, instalațiile electrice, instalații de protecție împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de primă intervenție în caz de incendiu; 
 Să nu deranjeze pacienții vizitați, alți pacienți,  sa respecte liniștea  si sa evite producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-

playere etc; 

 Să pastreze curățenia in toate spațiile interioare şi exterioare spitalului; 
 Să nu deterioreze mobilierul de decor (bănci, coșuri de gunoi, uși, aviziere, etc.): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, distrugerea sau 

degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul 

reparării sau înlocuirii acestor bunuri; 
 Sa respecte regulile afisate de prevenire si interventie in cazul incendiilor si calamitatilor si circuitul de evacuare afisat, iar in cazul declansarii acestora sa respecte 

indicatiile personalului unitatii; 

 Sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul unitatii sau cu alti pacienti/apartinatori; adresarea  catre personalul institutiei se va realiza intr-un limbaj politicos 

si civilizat; 

 Să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona din spital în care se află, personalul spitalului nefiind responsabil de eventuala dispariție a acestora. 
 

ESTE STRICT INTERZIS: 
 

 Este strict interzis accesul vizitatorilor în următoarele zone: 

 săli de operații 
 sala de naștere 

 sectia de Obstetrica-Ginecologie si Neonatologie 

 compartimentul de sterilizare 

 farmacie 

 bloc alimentar 

 la pacienții cu risc crescut din celelalte compartimente; 
 in toate spatiile restrictionate de catre spital 

 Este strict interzis accesul persoanelor neautorizate la  

 sursele de oxigen 

 panourile electrice 

 zonele de depozitare a deșeurilor medicale 

 zonele cu risc de explozie 

 accesul la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant; 

 

 In situatia in care aceste reguli nu sunt respectate, conducerea spitalului poate lua măsuri corective. 
 

                                                                Conducerea spitalului vă mulțumește pentru conformare și înțelegere! 


