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Nr. 45781/27.10.2021
In atentia :
Apartinatorilor / reprezentantilor legali ai pacientilor internati in cadrul Spitalului Judetean
de Urgenta Craiova
Pe perioada internării în Spital, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 şi care prezintă simptome
severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu
acordul medicului curant. Cererea, facuta in scris, de catre membrul familiei/reprezentantul legal al
pacientului, insotita de copia actului de identitate al solicitantului, va fi depusa, de luni pana vineri, intre
orele 10:00-12:00, la Secretariatul SCJUC, in vederea obtinerii acordului telefonic al medicului curant
ATI. Vizitele se vor realiza zilnic, in intervalul orar 13:00-14:00, pentru maxim 4 pacienti.
În vederea asigurării protecţiei membrului familiei/ aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în
următoarele condiţii:
• Persoana care solicita vizitarea unui pacient internat in cadrul spitalul sa detina si sa prezinte
certificatul verde COVID.
• vizitatorul este întâmpinat de o persoană desemnată, la nivelul garderobei Spitalului unde:
□ va fi instruit cu privire la echiparea şi dezechiparea echipamentului de protectie, conduita şi
riscurile asociate vizitei;
• se va consemna într-un Registru numele şi prenumele vizitatorului, serie/nr CI, ora şi data vizitei,
numele pacientului vizitat şi gradul de rudenie;
• vizitatorul va trebui să completeze declaratia cu privire la riscurile şi obligaţiile acestuia în timpul
vizitei (Anexa 1);
• vizitatorul va fi însoţit până la intrarea în sectorul COVID, unde va fi preluat de personalul sectiei;
• personalul medical care însoţeşte vizitatorul va astepta încheierea vizitei (maxim 15 min) şi îl va însoţi
înapoi, la garderobă, unde va prelua, dacă este cazul, următorul vizitator;
• nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19,
efectele personale ale vizitatorilor vor fi păstrate la nivelul garderobei.
In cazul aparitei unei urgente medicale la unul sau mai multi pacienti din sectorul COVID in
timpul/intervalul programului de vizita, vizita se va reprograma, cu acordul medicului curant/de
garda ATI.
Va multumim!

MANAGER

