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Reguli de comportament pentru Vizitatori pe teritoriul

Spitalului Muncipal “Anton Cincu”

PROGRAM DE VIZITE

conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 1.284 din 17 decembrie 2012, programul de vizită
al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci

Luni — Vine “l 15- 20

Sâmbătă - Duminică 10—20

REGULI DE COMPORTAMENT PENTRU VIZITATORI

- Accesul vizitatorilor in spital este permis numai în timpul programului de vizită;
- In situaţia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienţii internaţi;
- Vizitatorii vor purta echipamentul de protecţie coresounzător la intrarea în salon
° în compartimentele spitalului nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
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ESTE STRICT INTERZIS:

° accesul vizitatorilor în următoarele zone:

săli de operaţii, sala de naştere, compartimentul de sterilizare, farmacie, bloc alimentar, precum
si la pacienţii cu risc crescut din celelalte compartimente;

° fumatul în spital

° să se intervină, prin orice modalitate, în îngrijirile medicale ale pacienţilor;
° să se intervină la aparatura medicală, instalaţiile electrice, instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi
mijloacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu;

' producerea de zgomote prin strigăte, alarmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD- playere etc;
° să se afecteze curăţenia pe spaţiile interioare şi exterioare spitalului;

° să deranjeze pacienţii vizitaţi, alţi pacienţi şi să se aseze pe paturile acestora;
° vandalizarea mobilierului de decor (bănci, cosuri de gunoi, uşi, aviziere, etc.): zgârierea, scrierea, vopsirea,murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative saumobilier. -

Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sauînlocuirii acestor bunuri;

° să aducă pacienţilor alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, ţigări;
° accesul la documentele medicale ale pacienţilor. toate informaţiile despre pacienţi vor fi solicitate directmedicului curant;

° accesul cu echipament video si audio şi înregistrarea audio şi video, fără acordul prealabil scris al conducerii;
° afisajul, vânzările ambulante, distribuţia materialelor publicitare;

Cod Fiscal:—1322270
Banca: Trezoreria Tecuci



Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
.. . Str.Costache Conachi, Nr.35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galaţi, Romania
minazeafzatain Tel.centrală 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.81 1.608,

”ROCESDEACREWARE e-mail: muguri] “et-rimuvwş **
„ _i …“ xeb: www.spitaltecucicom

'

Operator de date cu caracter pers mal nr. 17249 / 2010

VIZITATORII AU OBLIGATIA:

' să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
' să se spele pe mâini la intrarea şi ieşirea din salon;

' să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

' să nu aducă în stare de neutilizate semnele, afişele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotrivaincendiilor;

.

' să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă;

' să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în
siguranţă a spatiilor.

' sa nu îşi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona din spital în care se află, personalul spitaluluinefiind responsabil de eventuala dispariţie a acestora.
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