
 IS 32/PS B4/1 

INSTRUKCJA NR 32 

Organizacja odwiedzin rodziny/opiekuna pacjenta w …………………. na czas 

obowiązywania stanu epidemii 

1. Koordynator oddziału ustala  telefonicznie datę,  godzinę  i miejsce odwiedzin.  

2.  Tworzy się harmonogram odwiedzin – za który jest odpowiedzialny ……………………… 

3. Wizyty rodzin/ opiekunów mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10.00 – 14.00. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody koordynatora można ustalić wizytę 

rodziny/opiekuna  w innym dniu i innych  godzinach. Koordynator oddziału 

wyznacza wówczas osobę z personelu do przygotowania i monitorowania wizyty. 

5. Zaleca się aby wizyta nie była dłuższa niż 15 minut. 

6. Zaleca się aby pacjenta odwiedziła nie więcej niż  1 osoba/opiekun.  

7. Przed wizytą należy przeprowadzić  wywiad epidemiologiczny, według ustalonego 

kwestionariusza. 

8. Należy  poinformować rodzinę/ opiekuna  o zasadach postępowania podczas 

odwiedzin tj : 

    -  konieczności stosowania SOI, 

    - nie przynoszeniu jedzenia, odzieży i innych rzeczy dla pacjenta. 

    -  konieczności unikania bliskiego kontaktu z chorą/ chorym ( tj nie należy pochylać 

nad osobą odwiedzaną, całować / przytulać osoby odwiedzanej, karmić ).  

          8. Pielęgniarka lub opiekun przez cały czas monitoruje przebieg odwiedzin zwracając                               

               uwagę na:                                                     

                - stan pacjenta,  

                - niepożądane reakcje,  

                - czas odwiedzin,  

                - przestrzeganie zaleceń, 

                - stosowanie ŚOI. 

           10. Po odwiedzinach planujemy krótką rozmowę z członkiem rodziny. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Instrukcja postępowania w przypadku odwiedzin rodzin pacjentów 

…………………….. 

1. PIELĘGNIARKA lub OPIEKUN MEDYCZNY zakłada ŚOI w kolejności: 

a. UMYJ I ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

b. ZAŁÓŻ MASKĘ 

c. ZAŁÓŻ FARTUCH OCHRONNY 

d. ZŁÓŻ RĘKAWICE 

e. ZAŁÓŻ PRZYŁBICĘ.  

2. Przygotowanie pakietu ochronnego dla osoby odwiedzającej: środek dezynfekcyjny 

do rąk, maseczka ochronna, fartuch ochronny, rękawice, buty ochronne. 

3. Dostarczenie pakietu i poinstruowanie o sposobie ubrania SOI;  

a. ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

b. ZAŁÓŻ MASKĘ 

c. ZAŁÓŻ FARTUCH I BUTY OCHRONNE 

d. ZŁÓŻ RĘKAWICE 

4. Sprawdź zebrany wywiad epidemiologiczny, potwierdź  podpisem rodziny. 

5. Zaprowadzamy opiekuna do pomieszczenia (Ogród Zimowy), który został na ten cel 

przeznaczony. 

6. Przyprowadzamy pacjenta. 

7. Podczas odwiedzin, zaleca się założenie maski lub przyłbicy pacjentowi. 

8. Monitorujemy przebieg odwiedzin zwracając uwagę na :  

a. stan pacjenta,  

b. czas odwiedzin,  

c. niepożądane reakcje, 

d. na przestrzeganie zaleceń, 

e. stosowanie ŚOI. 

9. Po zakończeniu odwiedzin członka rodziny, pacjenta przekazujemy personelowi w 

oddziale.  

10. Wracamy do rodziny pacjenta aby porozmawiać bez obecności chorego. 

11. Odprowadzamy do drzwi wyjściowych i informujemy o zasadach rozbierania ŚOI;  

a. ZDEJMIJ RĘKAWICE – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

b. ZDEZYNFEKUJ RĘCE  

c. ZDEJMIJ FARTUCH I BUTY OCHRONNE – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

d. ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

e. ZDEJMIJ MASKĘ – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

f. ZDEZYNFEKUJ RĘCE. 

12. Po wróceniu w oddział rozbieramy ŚOI zaczynając od: 

a. ZDEJMJ RĘKAWICE – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

b. ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

c. ZDEJMIJ FARTUCH – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

d. ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

e. ZDEJMIJ PRZYŁBICĘ – wrzuć do pojemnika, 

f. ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

g. ZDEJMIJ MASECZKĘ – wrzuć do kosza z czerwonym workiem, 

h. UMYYJ I ZDEZYNFEKUJ RĘCE 


