
                           
                   SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAŞOV 

  Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118 

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370 

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro 

 

          Pag. 1/1 

 

 

 

 

Măsuri recomandate vizitatorilor în contextul declarării stării de alertă epidemiologică  

 

1. Accesul în incinta spitalului se face după anunțarea secției/compartimentului și efectuarea triajului 

epidemiologic observațional de către personalul medical, inclusiv confirmarea de către vizitator că nu 

prezintă simptome respiratorii.  

2. Vizitatorul, sub îndrumarea unui cadru medical, după dezinfecția mâinilor, va îmbrăca echipamentul 

de protecție, pus la dispoziție gratuit de către spital (mască de protecție, botoși) și va fi condus de 

către personalul de pe secție/compartiment la salon. 

3. Este permis accesul în salon pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită (15.00-17.00), 

pacienții putând fi vizitați doar pe rând, iar durata vizitei este de max. 15 minute. 

4. La plecare, vizitatorul este însoțit de personalul de pe secție/compartiment și condus către zona de 

dezechipare unde va respecta instrucțiunile acestuia. 

5. Vizitarea pacienților la compartimentul de terapie intensivă este permisă zilnic, în intervalul orar 

10.00-20.00, cu respectarea următoarelor condiții de acces: 

a) este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienții putând fi 

vizitați doar pe rând; 

b) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul 

medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personal al 

compartimentului; 

c) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supravegherea asistentei 

medicale sau medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție 

suplimentară a mâinilor vizitatorului. 

6. În cazul pacienților în stare terminală, cu excepția celor internați în compartimentul ATI, aparținătorii 

au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, cu acordul medicului curant. În măsura în 

care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezența permanentă lângă 

pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. 

7. Nu este permis accesul vizitatorilor: 

a) care prezintă simptome respiratorii (tuse, febră, durere în gât, rinoree, stare generală alterată); 

b) care prezintă semne clinice de infecții acute; 

c) aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene. 

8. Vizitatorii au următoarele obligații: 

a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul 

de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către spital; 

b) să respecte instrucțiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a 

transmiterii infecțiilor. 

9. Informații despre starea pacientului internat pot fi aflate de către aparținător și telefonic, numai după 

confirmarea codului unic alocat fiecărui pacient internat. 
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