Infoblatt Besucher, türkisch (Corona)
Korona pandemisi yakınlarınız KRH Kliniğini ziyaret ettiğinde bazı hijyen önlemleri almayı gerekli
kılmaktadır, bunları size açıklamak isteriz:
Her hasta günde bir kez en fazla 60 dakika ziyaret edilebilir. Diğer ziyaretçilere genellikle izin
verilmemektedir.
Ziyaret etmek için aşağıdaki gereksinimlerden birini karşılamanız gerekmektedir:
o Tamamen aşılanmış olmanız (ikinci aşılanmadan 15 gün sonra). Aşı kartı belgesi veya
onaylı dijital aşı sertifikası.
o Onaylı bir test merkezinden negatif test sonucu (PCR veya antijen testi) (24 saatten eski
olmayan) . Test merkezinden veya Corona uyarı uygulamasındaki girişten sertifika
belgesi
o son altı ay içinde bir korona enfeksiyonundan kurtulmuş olma. Sağlık raporu belgesi.
o altı aydan fazla bir süre önce Corona enfeksiyonundan kurtulmuş ve sonrasında bir kez
(aşılanma tarihinden 15 gün sonra) aşılanmış olma. Sağlık raporu belgesi ve aşı kartı /
onaylı dijital aşı sertifikası belgesi.
Son 14 gün içinde COVID-19 hastası olan veya olduğundan şüphelenilen biriyle temas
ettiyseniz lütfen bizi ziyaret etmeyin. Kendinizde ateş, öksürük, nefes darlığı, koku ve tat
kaybı, mide ve bağırsak problemleri gibi belirtileri fark ederseniz de hiçbir koşulda ziyarete
gelmemelisiniz.
Her ziyaretten önce iletişim bilgilerinizi belgelemeyi, aşılanma, test veya iyileşme durumuna
göre izinleri kontrol etmek ve olası şikayetler hakkında bilgi almakla yükümlüyüz. Bu zaten
girişte yapılmaktadır. Lütfen istenmeden belgenizi gösterin ve tam olarak doldurulmuş ve
imzalanmış kayıt formunu oraya teslim edin.
Size belirtilerin tanısı konmuşsa, sevdiğiniz kişiyi ziyaret etmeniz mümkün değildir. Kendi
güvenliğiniz için, hijyen veya enfeksiyon nedenleriyle gerekli olması halinde, koğuşumuzdaki
hastalarla ziyaretçi temaslarını kısıtlama hakkımızı saklı tutarız. Desteğinizi ve anlayışınızı
bekliyoruz.
KRH Kliniği'nde bulunduğunuz süre boyunca ağız ve burun koruması takmanız gerekmektedir.
Bunu kendiniz getirmelisiniz. Lütfen koğuşa/ ziyaretçi odasına girmeden önce ve ayrıldıktan
sonra ellerinizi dezenfekte edin.
Lütfen ziyaretinizi haber vermek için koğuştaki personelimizle konuşun.
Lütfen ziyaret ederken gerekli minimum mesafede 1,5 m - 2 m arasında durun.
Yakınlarınızla fiziksel temas (sarılma, öpüşme, tokalaşma vb.) mümkün değildir.
Önlem olarak, ziyaret saatlerinde düzenli havalandırma öneriyoruz. Hava koşulları izin
veriyorsa ziyaretiniz sırasında pencereyi açabilirsiniz.
Ziyaret sırasında yeme ve içme yasaktır. Ayrıca yiyecek getirmeniz de yasaktır. Bina içindeki
büfeler ziyaretçilere kapalıdır.
Hijyen yönetmeliğine uymak adına her hasta odasında sadece bir ziyaretçi bulunabilir. Odada
diğer bir hastanın ziyaretçisi varsa, lütfen bu konuyu görüşün. Ziyaretinizi ortak odada veya
hastanın odasının dışında başka bir yerde de yapmanız mümkün olabilir. Bu durumda, lütfen
salonda izin verilen maksimum kişi sayısına ve mesafe kuralına da dikkat edin.
Ziyaret süreniz en fazla 60 dakika sonra sona erer. Lütfen en geç o zamana kadar çıkışa gidin.
Genel ziyaret saatleri 14:00'da başlar ve 19:00'da sona erer (yoğun bakım birimleri 16:0018:00).
Ziyaret saatlerinde doktor görüşmesi yapılamaz, bunlar telefonla yapılır.
Lütfen gerekli önlemlere kesinlikle uyun! Herhangi bir sorunuz varsa, çalışanlarımız cevap vermekten
mutluluk duyacaktır.
Klinik doğrudan ORIUM
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GVKY Madde 13 ve Madde 14 uyarınca kişisel verilerinizin toplanması hakkında bilgilendirme

Sayın Hasta,
Sayın ziyaretçi,
Hastanemize yapılan ziyaretlerle ilgili kişisel verilerinizi Aşağı Saksonya corona yönetmeliği uyarınca
yalnızca ziyaret listeleri çerçevesinde işliyoruz. İ şlemenin amacı, Sars-CoV2 virüsünün daha fazla
bulaşmasını önlemeye yönelik olan ziyaret politikamızı uygulamaktır. Veri işlemenin yasal dayanağı
kurum kurallarımızla bağlantılı olarak GVKY Madde 9 Fıkra 2 bendi (ciddi sınır ötesi sağlık tehditlerine
karşı koruma ile ilgili olarak kamu yararı nedeniyle işleme). Kişisel verileri alan kişiler sadece Klinikum
Bölgesi Hannover GmbH çalışanları, yan kuruluşları ve kliniklerimizin gözetim ve güvenlik hizmetleri
çalışanlarıdır.
Yönetim tarafından temsil edilen Klinikum Bölgesi Hannover GmbH,Stadionbrücke 6, 30459 Hannover
verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Sorumlu kişinin veri koruma görevlisine aynı adresten ve
datenschutz@krh.eu adresinden ulaşılabilir. Sorumlu denetim kurumuna şikâyette bulunma hakkına
sahipsiniz. Hannover Bölgesi Kliniği'nin sorumlu denetim kurumu, Aşağı Saksonya Eyaleti Veri Koruma
Komiseri Barbara Thiel, Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover.
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