Infoblatt Besucher, türkisch (Corona)

Hasta ziyaretleri - Ziyaretçiler için bilgiler
Korona salgını, KRH hastanesinde bulunan akrabalarınızın ziyareti sırasında, size açıklamak istediğimiz
bazı hijyenik önlemler gerektirir:
Son 14 gün içinde COVİD-19 hastası veya hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temas
ettiyseniz lütfen ziyaretten vazgeçin. Ayrıca, örneğin yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, koku
ve tat kaybı ve mide ve bağırsak sorunu gibi şikayetleriniz varsa hiçbir şekilde ziyarete
gelmemelisiniz.
Her ziyaret öncesinde kişisel bilgilerinizi kaydetmek ve olası şikayetler hakkında bilgi almak
zorundayız. Bu hemen girişte yapılmaktadır.
Sizde semptomlar olduğu görülürse akrabanızı ziyaret etmeniz mümkün değildir. Kendi
güvenliğiniz için, servisimizdeki hastalara ziyaretlerinizi hijyenik ve enfeksiyonla ilgili
nedenlerden dolayı sınırlandırma hakkımız bulunmaktadır. Desteğinizi ve anlayışınızı rica
ederiz.
KRH Hastanesinde bulunduğunuz sürece ağız-burun maskesi takmanız gereklidir. Maskeleri
kendiniz temin etmelisiniz. Tek kullanımlık maske kullanımını tavsiye ediyoruz.
Servise / ziyaretçi odasına girmeden önce ve çıktığınızda lütfen ellerinizi dezenfekte edin.
Lütfen ziyaretiniz boyunca minimum 1,5 -2 metrelik gerekli mesafeyi koruyun. Akrabanızla
vücut teması (sarılmak, öpmek, el sıkışmak vs.) mümkün değildir.
Önlem olarak ziyaret süresince düzenli olarak havalandırma öneririz. Daha da iyisi, hava
iyiyse pencereyi ziyaretiniz süresince açık tutun.
Ziyaret süresince yemek, içmek yasaktır. Yiyecek malzeme getirmeyin. Hastane içindeki
kafeler ziyaretçilere kapalıdır.
Günde hasta başına en fazla bir ziyaretçi hastaneye gelebilir.
Hijyen kurallarına uyum için her hasta odasında her zaman sadece bir ziyaretçi bulunabilir.
Odayı paylaşan diğer hastanın ziyaretçisi varsa lütfen aranızda anlaşın. Ziyaretinizi hasta odası
dışında dinlenme salonunda veya başka bir yerde yapma imkânı olabilir. Bu durumda lütfen
dinlenme salonunda maksimum bulunabilecek kişi sayısına ve mesafe kuralına dikkat edin.
Ziyaret süresi en fazla 45 dakikadır. Lütfen süre tamamlandığında çıkışa gidin. Ziyaret saat
19.00’de biter (yoğun bakımda 18.00).
Ziyaret süresince doktorla görüşme mümkün değildir.
Girişte size verilen ziyaretçi kimliğini lütfen yanınızda bulundurun. Hastaneden ayrılırken
lütfen kimliği çıkışta iade edin.

Lütfen gerekli önlemlere kesinlikle uyun! Sorularınız olursa çalışanlarımız memnuniyetle
yanıtlayacaktır.

Hastane Yönetimi
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