
Dragi pacienţi şi aparţinători, 

Având în vedere punerea in aplicare a Ordinului nr. 3.670 din 6 
decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile 
sanitare publice, începând cu data 06.01.2023  programul de vizită si 
accesul vizitatorilor este permis astfel: 

Luni – Vineri: 12:00 – 14:00 si 17:00-19:00; 
Sambata – Duminica: 11:00 – 17:00. 
 
Vizitarea pacientilor in structurile ATI este permisă astfel: 
Luni - vineri, in perioada 11:00 – 12:00 si 17:00 - 18:00; 
Sambata, duminica şi in zilele libere legale, in perioada 13:00 - 
14:00 şi 17:00 – 18:00, 

 

REGULI 
Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează: 

a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, 
pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând; 
b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi 
vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp; 
c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, 
putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp. 

Accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor orare 
zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror 
manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic şi a 
cel puţin unei asistente medicale. În aceste cazuri, intervalele orare 
zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul 
tuturor vizitatorilor. 

Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către 
Spital; 

Durata vizitei este limitată la 30 de minute. 
 
Reguli vizitare pacienti ATI: 



a) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 
vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi 
doar pe rând; 
b) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 
vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 
pacienţi în acelaşi timp; 
c) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de 
prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana 
vizitatoare va fi însoţită de personal al secţiei/ compartimentului; 
d) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub 
supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie 
scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor 
vizitatorului. 
e) asigurarea de ingrijiri de catre apartinatori, manevrarea sau 
operarea aparaturii medicale aflate in saloane, indiferent de pregatirea 
profesionala a apartinatorilor, studierea documentelor medicale sunt 
strict interzise. 
 

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze 
sau să fotografieze in incinta Spitalului. 

Este strict interzisa asezarea bunurilor personale ale 
apartinatorilor pe paturile pacientilor. 

Orice abatere de la un comportament decent al apartinatorilor 
impune solicitarea serviciului de paza. 

Accesul vizitatorilor in Spital se face prin nodul central, de la 
etajul 1. Toti vizitatorii vor completa Anexa 2. Declaratie privind starea 
de sanatate, apoi vor primi echipament de protectie. Un exemplar al 
Anexei 2 va ramane la agentul de paza iar al 2-lea exemplar va fi 
pastrat de catre vizitator pentru a fi aratat in sectie.  
 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să respectaţi regulile şi 
măsurile de siguranţă ! 

 



 Anexa 2. Declaratie privind starea de sanatate 

Domnule Manager, 

 

Subsemnatul _____________________________________, în calitate de 

_______________ al 

pacientului/ei____________________________________________________, 

internat(ă) în secţia______________________________________, salon___________, 

declar pe propria răspundere că nu prezint semne clinice de infecţii acute (febră, tuse, 

diaree, etc.) şi nu sunt în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe halucinogene. 

De asemenea, ma oblig sa respect reglementarile privind obligatiile vizitatorilor din 

Regulamentul intern al Spitalului.  

Data:         Semnatura: 
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