
PROGRAM DE VIZITA 

ATENȚIE! 

Pentru evitarea unui risc epidemiologic si din considerente preventive la 

nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia se impune limitarea accesului 

vizitatorilor/ apartinatorilor in unitatea spitaliceasca, cu respectarea programului 

afisat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privind accesul vizitatorilor pe sectiile/compartimentelor spitalului in 

TIMPUL programului de vizita se impune respectarea urmatoarelor :  

 Numărul de vizitatori admişi la un pacient este de 1 persoana. 

 Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoanele care prezintă simptome 

ale unei boli infecto-contagioase  (în special viroză respiratorie, boală 

diareică acută, boală eruptivă, etc.). 

 La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protecţie asigurat de 

spital (halat de unica folosinta). 

 Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori. 

 Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de 

spital. 

 Vizitatorii nu au voie: 

 -  să se aşeze pe patul pacientului; 

             - să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente 

   echipamente sau aparatura medicala .     

 Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, 

în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau 

tratament aplicate.  

 Nu se vor aduce în spital alimente perisabile . 

 Nu se vor aduce flori  pacienţilor internaţi deoarece in saloane nu se admit 

ghivece cu flori, vase cu flori taiate .  

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 

LUNI 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

MARȚI 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

MIERCURI 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

JOI 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

VINERI 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

SÂMBĂTĂ 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 

DUMINICĂ 13.00 –15.00 INTRARE LIBERĂ 



 Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform 

dispozitiilor Directiei de Sanatate Publica Judetene, in aceasta perioada se 

limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.  

 Este interzis accesul vizitatorilor in spital in zonele cu risc: Bloc Operator, 

Bloc Nasteri, sectie Nou - Nascuti, Statia Centrala de Sterilizare, Laborator 

Clinic, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen, precum si 

in orice alta zona stabilita de managerul spitalului.  

 Vizitarea pacientilor in sectia de Terapie Intensiva este permisa doar 

membrilor familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia ca vizita 

sa se faca individual, cu respectarea procedurilor interne si cu acordul 

medicului ATI.  

 Vizitatorilor li se cere sa ia la cunostinta si sa respecte regulile de igiena a 

mâinilor. 

 

 

 


