Pokyny pro návštěvy pacientů hospitalizovaných
v Nemocnici Pardubického kraje
Od soboty 13. června 2020 jsou v Nemocnici Pardubického kraje povoleny návštěvy při dodržení
následujících pravidel:
-

bez příznaků onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolesti v krku, únava/slabost, rýma,
zimnice/třesavka, ztráta chuti a čichu nebo průjem)
aktuální tělesná teplota do 37 °C
bez nařízení jakýchkoli karanténních opatření

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Provoz

Návštěvní dny

Návštěvní hodiny

Standardní lůžka

středa, neděle

14.00 – 17.00

Léčebny dlouhodobě nemocných

úterý, čtvrtek, sobota

14.00 – 17.00

Lůžka intenzivní péče

Po individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny,
pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz.
NÁVŠTĚVY JSOU POVINNY
-

Vyplnit prohlášení o bezinfekčnosti – ke stažení na webových stránkách www.nempk.cz
Délka návštěvy jednoho pacienta nepřesáhne 30 minut.
Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby.
Návštěvník má ústa a nos krytá ústenkou, dodržuje zásady respirační hygieny a před
vstupem si dezinfikuje ruce.
Nedoporučuje se návštěva dětí do 10 let.

Možnosti návštěv
1. Upřednostňujeme návštěvy ve venkovních prostorách našich areálů. I taková návštěva se
musí ohlásit sestře a odevzdat dotazník o bezinfekčnosti. Délka návštěvy je limitována
pouze časem návštěvních hodin.
2. Tam, kde je to možné, využijte vyhrazená místa pro návštěvy mimo pokoj pacienta.
Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry.
3. Na vícelůžkovém pokoji je zároveň povolena vždy jen jedna návštěva, a to po dobu
max. 30 minut. Po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Je tedy nutné počítat
s časovou prodlevou.
4. V rámci jednoho návštěvního dne smí proběhnout u pacienta vždy jen jedna návštěva.
Současný režim návštěv v Nemocnici Pardubického kraje je v souladu s mimořádným opatřením
MZČR č.j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN
Žádáme návštěvy, aby ve všech areálech NPK respektovaly ostatní pacienty, braly na ně ohled
a dodržovaly minimální vzdálenosti.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.
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Prohlášení o bezinfekčnosti pro návštěvy pacientů
hospitalizovaných v NPK
Prosíme, abyste vyplněný dotazník odevzdali sestře ihned po příchodu na oddělení.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ…………………………………………………………………… DATUM NAROZENÍ………………
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVŠTĚVOVANÉHO…………………………………………………………………………………..
Telefonní kontakt pro případ epidemiologického šetření (dobrovolné) ……………………………………..

MĚL/A JSTE V POSLEDNÍCH 7 DNECH NĚKTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍZNAKŮ?
Zvýšená tělesná teplota (vyšší než 37,5 °C) nebo zimnice

ANO

NE

Kašel

ANO

NE

Dušnost nebo zhoršení dušnosti

ANO

NE

Ztráta chuti nebo čichu

ANO

NE

Jste v karanténě?

ANO

NE

Pobýval/a jste v posledních 14 dnech v zahraničí?

ANO

NE

Byl/a jste v posledních 14 dnech v kontaktu
s někým potvrzeným COVID-19?

ANO

NE

DATUM………………………………………………………

PODPIS……………………………………

Vyplní zdravotnický
personál

Aktuální tělesná teplota přesahuje 37°C

….ANO

NE

Validace dotazníku (razítko):
V případě min. jedné odpovědi „ANO“ informuje
sestra lékaře, který stanoví další postup.

PŘI VSTUPU DO NEMOCNICE JE KAŽDÝ POVINEN MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY
A VYDEZINFIKOVAT SI RUCE!

Stránka 2 z 2

