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Reguli pentru vizitatorii pacien ilor interna i

1. Vizitatorii trebuie s  respecte programul de vizit . Vizitele apar in torilor sunt acceptate doar între
orele 09.30 – 10.30 i 18.00 – 19.00 în zilele de luni pân  vineri, iar sâmb ta i duminica între orele
14.00 – 16.00.

2. Vizitatorii trebuie s  respecte durata vizitei. Pentru a nu obosi pacientul, durata vizitei este de 15
minute, iar pentru a evita supraaglomerarea din salon, la pacient va merge doar o singur  persoan .

3. La intrarea în clinic , vizitatorii primesc echipament de protec ie asigurat de c tre spital, pe care sunt
obliga i s  îl poarte pe toat  durata vizitei: halat/pelerin , boto ei. To i vizitatorii vor fi condu i la
pacient de c tre asistenta de servici. Acestora le este strict interzis s  se deplaseze neînso i prin
clinic .

4. Pe durata vizitei în spital, este strict interzis ca vizitatorii:
•  se a eze pe patul pacientului sau s  lase acolo haine, gen i sau saco e;
•  ating  mesele de tratament, c rucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau

aparatura medical ;
•  ating  recipientele inscrip ionate cu mesaje avertizoare de risc, de tipul „risc biologic".

5. Vizitatorii sunt ruga i ca, pe durata vizitei, s  respecte odihna i programul individual al tuturor
pacien ilor interna i, precum i activitatea curent  a personalului medical, evitând s  produc  zgomote
puternice sau s  ini ieze orice alte ac iuni de natur  s  creeze disconfort celor din jur.

6. Pacien ii care nu doresc s  fie deranja i sau s  primeasc  vizite, sau cei care vor s  permit  doar
accesul anumitor persoane, sunt ruga i s  aduc  la cuno tin a asistentei de serviciu aceste solicit ri,
pentru ca recep ia s  fie informat  în vederea restric ion rii accesului vizitatorilor.

7. La încheierea programului de vizitare to i vizitatorii r ma i în clinic  vor fi invita i s  p seasc
incinta acesteia.

8. Pe durata programului de vizitare, în mod excep ional, vizitatorii pot fi solicita i de c tre personalul
medical s  întrerup  vizita i s  p seasc  incinta spitalului, în situa ii de urgen  medical , precum i
în cazul în care conduita lor este necorespunz toare sau prejudiciaz  efectuarea de manevre i îngrijiri
medicale. În situa ii extreme, personalul clinicii Cosmedica poate solicita în acest scop ajutorul
for elor de securitate proprii.

9. În cursul vizitelor, vizitatorii nu au voie s  introduc  în incinta clinicii ig ri, alcool sau alte substan e
periculoase pentru s tate ori interzise de lege.

10. Fumatul i consumul de b uturi alcoolice i/sau stupefiante în incinta spitalului sunt strict interzise.
Personalul clinicii Cosmedica are dreptul s  interzic  accesul în incinta clinicii a vizitatorilor care se
afl  sub influen a alcoolului sau a altor substan e cu caracter stupefiant.

11. Se recomand  evitarea efectu rii vizitelor împreun  cu un minor. În cazul în care vizitele minorilor
sunt dorite de c tre pacient, minorul va fi înso it permanent de c tre un adult, atât pentru siguran a lui,
cât i pentru a nu deranja al i pacien i. Pe parcursul vizitei, minorul trebuie supravegheat îndeaproape
de c tre înso itorii s i.
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