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    ÎN ATENŢIA PARINTILOR ! 

         CEA MAI EFICIENTA METODA DE A PREVENI INFECTIA NOSOCOMIALA ESTE RESPECTAREA 

REGULAMENTULUI DE SALON 

 

 Insotitorii copiilor internati au obligatia de a aplica zilnic regulile de igiena individuala; 

 Ingrijirea si alimentarea copiilor se va face in conditii de igiena deplina (spalarea mainilor: inainte si dupa 

alimentare, dupa schimbarea scutecelor, lenjeriei; spalarea sanului inainte de alaptare, etc.); alimentarea 

copiilor se va face numai conform prescriptiilor medicale; 

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

 Sa se spele pe maini, deorece spălarea frecventă a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecţiile 
nosocomiale: la intrarea şi ieşirea din salon; după folosirea grupului sanitar, înainte şi după masă, după 
diverse activităţi, etc; 

 Insotitorii copiilor internati trebuie sa anunte medicul sau asistenta de orice modificare survenita in starea de 

sanatate a copilului sau a lor; 

 Copilul nu va fi lăsat în salon nesupravegheat; 
 Insotitorii copiilor internati au obligatia de a pastra curatenia salonului in care sunt gazduite si a intregului 

spatiu din spital; in acelasi timp, trebuie sa acorde tot concursul ingrijitoarelor de curatenie, in timpul 

executarii curateniei in salon; 

 Este interzis consumul de bauturi alcoolice; 

 Este interzisa pastrarea si consumul de alimente in salon; cantitati mici pot fi pastrate in frigiderul sectiei in 

pungi etichetate cu numele pacientului si numarul salonului; 

 Insotitorii copiilor internati servesc masa la sala de mese; 

 Hainele se pastreaza la garderoba; pot fi pastrate in salon numai articole de lenjerie absolut necesara 

(lenjerie intima). Este interzisa depozitarea de bagaje in saloane, sub paturi; 

 Este interzis a aseza haine ude pe calorifer pentru a fi uscate; 

 Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi este: de luni până vineri în intervalul orar 15:00-

20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 10:00-20:00; 

 In timpul vizitei, vizitatorii trebuie sa poarte pelerina de protectie si sa nu se aseze pe patul bolnavilor. Nu se 

permite accesul simultan al mai multor vizitatori la acelasi bolnav; 

 Insotitorii copiilor internati trebuie sa aiba un comportament decent in spital,  respectuos fata de personalul 

medical si de intelegere fata de suferinta copiilor bolnavi; 

 Însoțitorii au obligația să anunțe personalul medical (asistent salon, infirmieră salon) în cazul în care doresc 

să părăsească salonul. Acest lucru va fi posibil doar în măsura în care personalul secției poate supraveghea 

copilul la momentul respectiv; 

 Este obligatorie purtarea tinutei de spital pe toata durata internarii atat pentru copii cat si pentru mame.   

 Pe durata spitalizarii, insotitorii si copiii bolnavi nu vor parasi sectia fara permisiunea personalului medical. 

 Folosirea telefoanelor mobile este interzisa in saloanele unde se afla aparatura medicala. In celelalte saloane 

folosirea telefonului mobil este permisa doar in modul silentios; 

 Insotitorii pacientilor pot prelua o parte din atributiile personalului auxiliar sanitar (infirmiere); 

 Orice prejudiciu cauzat sectiei, va fi suportat de insotitorul care l-a provocat; 
 Insotitorii copiilor cu varsta peste 3 ani vor achita la internare suma de 20 lei/zi – taxa spitalizare pentru 

insotitori; 
 

 Declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoștință și voi respecta Regulamentul de ordine 

interioară, în caz contrar direcția spitalului poate lua măsuri corective. 
 

Numele și prenumele însoțitorului:                                                                  Semnătura însoțitorului: 
Secția: 
Data:                                                                                       

                                       

 

                                                Conducerea spitalului vă mulțumește pentru conformare și înțelegere! 

REGULI DE CONDUITA PENTRU INSOTITORII COPIILOR INTERNATI 
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