Dragi pacienţi şi aparţinători,
Având în vedere încetarea stării de alertă, dar luând în considerare că în
SCJU Craiova mai sunt internaţi pacienţi cu infecţie SARS CoV-2, precum şi
pentru a preveni şi limita infectările cu SARS CoV-2, începând cu data 02.05.2022
revenim, parţial, la programul de vizită. Astfel, accesul vizitatorilor este permis in
zilele de luni-vineri între orele 15.00-18.00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică
programul de vizită se realizează între orele 10,00-18,00, cu rugămintea insistentă
de a respecta în continuare o serie de reguli, menite să protejeze toţi factorii
implicaţi: pacienţii, personalul spitalului dar şi vizitatorii care vor avea acces în
unitatea medicală.
Permisul de intrare poate fi descarcat de pe site ul spitalului si depus dupa
completare pe adresa de email registratura@scjuc.ro, sau poate fi solicitat tipizat de
la Registratura spitalului si depuse in intervalul orar 08.00-13.00. Se vor aproba de
catre conducerea spitalului intre orele 13.00-14.00., apoi se pot ridica de la
registratura de catre apartinatorii care au facut solicitarea.
REGULI
În afara orelor de vizită, aparţinătorilor nu le este permisă intrarea în secţiile şi
compartimentele spitalului!
Programul de vizită este reluat parţial, în secţiile cu risc menţinându-se încă
restricţiile. Astfel, ACCESUL ESTE ÎN CONTINUARE INTERZIS în:
– Sectoarele COVID;
- Bloc Operator;
– Secţiile Obstetrică Ginecologie I şi Obstetrică Ginecologie II;
– Secţia Clinică Neonatologie;
!!!Exceptie – Nou născuţii aflaţi la Terapie intensivă pot fi vizitaţi ORICÂND
de către părinţi.
– Clinicile PediatrieI, II: au acces doar părinţii sau tutorii legali pentru minorii
fără însoţitor;

-Secţia Clinică ATI: vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie
intensivă este permisă in zilele de luni-vineri între orele 15.00-18.00, iar în zilele
de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00-18,00,
doar membrilor familiei, cu condiţia ca vizita să se facă individual , cu
respectarea procedurilor interne.
Pentru pacienţii internaţi în secţiile cu risc, menţinem serviciul de curierat, între
orele 11.00- 12.00 şi 16.00-17.00.
In cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de
sectia/compartimentul in care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita
pacientul zilnic fiind insotiti de personalul sanitar, si cu acordul medicului curant.
Apartinatorii pacientilor in stare terminala pot ramane permanent cu respectarea
circuitelor functionalesi a normelor IGSU.
Pentru secţiile unde programul de vizită se reia, rugăm aparţinătorii să respecte
următoarele reguli şi masuri de siguranţă:
– MASCA DE PROTECŢIE este obligatorie, în Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova;
– În incinta spitalului este obligatorie purtarea echipamentului de protecţie (halat
de unică folosinţă, botoşei, mască).
– Este obligatorie dezinfecţia mâinilor, la intrarea dar şi la ieşirea din spital. Vă
rugăm să folosiţi cu încredere soluţiile dezinfectante din dispensere!
– Se permite accesul unui singur vizitator pentru un pacient, timp de maxim 15
minute;
– In saloanele cu mai mult de 3 paturi pot fi vizitati maximum 2 pacienţi în acelaşi
timp;
– Pe parcursul vizitei, aparţinătorii vor fi supravegheaţi de către personalul de
serviciu (traseul, comportamentul şi durata vizitei );
– La părăsirea secţiei / spitalului vizitatorii se vor dezechipa de echipamentul de
protecţie folosit, care va fi depozitat în saci speciali destinaţi acestui scop;
– Este interzis accesul vizitatorilor care prezinta simptome ale unei boli infectocontagioase (boli eruptive, viroza respiratorie etc);

– Să respecte odihna şi programul individual al tuturor pacienţilor internaţi,
precum şi activitatea curentă a personalului medical;
Este strict interzis ca vizitatorii:
– Să se aşeze pe patul pacientului;
– Să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje de tipul “risc biologic”;
– Să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, ustensilele,
accesoriile sau aparatura medicală;
In mod exceptional, vizitatorii pot fi solicitaţi de către personalul medical să
întrerupă vizita şi să părăsească incinta spitalului, în situaţii de urgenţă medicală,
precum şi în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază
efectuarea de manevre şi îngrijiri medicale.
Regulamentul a fost conceput conform legislatiei in vigoare si a Regulamentului de
ordine interioara al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, pentru a
asigura calitatea actului medical in conditii de siguranta.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să respectaţi regulile şi măsurile de
siguranţă !

