Infoblatt Besucher, türkisch (Corona)
Korona pandemisi, yakınlarınızı KRH-Klinikum'da ziyaret ettiğinizde aşağıda size açıklamak
istediğimiz bazı hijyenik önlemleri gerekli kılıyor:
Her hasta günde bir kez, en fazla 60 dakika süreyle ziyaret edilebilir. Diğer ziyaretçilere
genellikle izin verilmez.
Ziyaret için, onaylı test merkezlerinden birinde yapılmış negatif bir CoViD19 testi
sonucunu göstermelisiniz (24 saatten eski olmayan hızlı antijen testi veya 48 saatten
eski olmayan PCR testi). Halihazırda iyileşmiş, aşılanmış veya takviye aşı yapılmış
durumdaysanız da güncel sonuçlar gösterilmelidir.
Son 14 gün içinde CoViD-19 hastası olan veya olduğundan şüphelenilen bir kişiyle
temas kurduysanız lütfen bizi ziyaret etmekten kesinlikle kaçının. Ayrıca kendinizde ateş,
öksürük, nefes darlığı, koku ve tat kaybı, mide ve bağırsak sorunları gibi belirtileri fark
ederseniz, hiçbir koşulda ziyarete gelmemelisiniz.
Her ziyaret öncesinde, iletişim bilgilerinizi kayıt altına almak, CoVid19 test sonuçlarına
dayanan ziyaret hakkınızı kontrol etmek ve olası hastalık şikayetlerinizle ilgili bilgi
almakla yükümlüyüz. Bu işlem giriş sırasında yapılmaktadır. Lütfen size sorulmadan
sonuçları gösterin ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış kayıt formunu orada teslim
edin.
Belirtileriniz olduğu tespit edilirse, sevdiklerinizi ziyaret etmeniz mümkün değildir. Kendi
güvenliğiniz için, hijyen veya enfeksiyon nedenleriyle gerekliyse, koğuşlarımızdaki hasta
ziyaretlerini kısıtlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Desteğinizi ve anlayışınızı rica ediyoruz.
KRH-Klinikum'da bulunduğunuz süre boyunca nefes verme valfi olmayan bir FFP2
maskesi takmalısınız. Maskeyi kendiniz temin etmelisiniz. Lütfen koğuşa / ziyaretçi
odasına girmeden önce ve ayrıldıktan sonra ellerinizi dezenfekte edin.
Ziyaretinizi lütfen koğuştaki personelimize bildirin.
Lütfen ziyaret süresince gerekli olan minimum 1,5 m - 2 m mesafeyi koruyun.
Yakınlarınızla fiziksel temas (sarılma, öpüşme, tokalaşma vb.) mümkün değildir.
Önlem olarak ziyaret saatlerinde düzenli havalandırma yapılmasını öneririz. Daha da
iyisi, hava koşulları izin verirse ziyaretiniz sırasında pencereyi açabilirsiniz.
Ziyaret sırasında yemek ve içmek yasaktır. Ayrıca yiyecek getirmenize de izin
verilmemektedir. Klinik içinde bulunan kafeler ziyarete kapatılmıştır.
Hijyen kurallarına uymak için her hasta odasında sadece bir ziyaretçi bulunabilir. Bir
diğer hastanın odada bir ziyaretçisi varsa, lütfen aranızda konuşarak ayarlayın.
Ziyaretinizi bekleme salonunda veya hasta odasının dışında başka bir yerde
gerçekleştirmeniz de mümkün olabilir. Bu durumda bekleme salonunda izin verilen
maksimum kişi sayısına ve mesafe kuralına da dikkat edin.
Ziyaret süreniz maksimum 60 dakika sonra sona erer. Lütfen en geç bu süre sonunda
çıkışa gidin. Genel ziyaret saatleri 14:00'te başlar ve 19:00'da sona erer (yoğun bakım
üniteleri 16:00 - 18:00).
Ziyaret saatlerinde doktorla görüşmek mümkün değildir, görüşmeler telefonla yapılır.
Lütfen gerekli önlemlere kesinlikle uyunuz! Herhangi bir sorunuz varsa, çalışanlarımız
cevaplamaktan mutluluk duyacaktır.
Klinik yönetimi
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Değerli Hastamız,
Değerli Ziyaretçi,
Hastanemize yaptığınız ziyaretlerle ilgili kişisel verilerinizi Aşağı Saksonya korona
düzenlemelerine uygun olarak ziyaret listeleri bağlamında işleriz. İşlemenin amacı, Sars-CoV2
virüsü ile daha fazla bulaşmayı önlemeyi amaçlayan ziyaret politikamızı uygulamaktır. Veri
işlemenin yasal dayanağı, kurum kurallarımız ile bağlantılı olarak KVK (GDPR) Kanunu Madde 9
Paragraf 2’dir (ciddi sınır ötesi sağlık tehditlerine karşı koruma ile ilgili olarak kamu yararına
yönelik işleme). Kişisel verilerin alıcıları münhasıran Klinikum Region Hannover GmbH, yan
kuruluşları ve kliniklerimizin koruma ve güvenlik servislerinin çalışanlarıdır.
Yönetim tarafından temsil edilen Klinikum Region Hannover GmbH, Stadionbrücke 6, 30459
Hannover, verilerinizin işlenmesinden sorumlu kurumdur. Sorumlu kurumun veri koruma
görevlisine aynı adresten ve datenschutz@krh.eu e-posta adresinden ulaşılabilir. Yetkili denetim
makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Hannover Bölge Kliniğinin yetkili denetim makamı,
Aşağı Saksonya Eyaleti Veri Koruma Sorumlusu Barbara Thiel, Prinzenstrasse 5, 30159
Hannover'dir.
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