
 

                                                        
 

SPITALUL CLINIC “NICOLAE MALAXA” 
____________________________________________________________________________________________________            

  

REGULAMENT ACCES APARTINATORI  

IN SPITALUL „N.Malaxa” – UNITATE SUPORT COVID 
 

 

In conformitate cu O.M.S. 487/09.04.2021, pacientii infectati cu SARS COV-2, internati in spitalul 

clinic „N. Malaxa”, care prezintă simptome severe de boală, pot beneficia la cererea apartinatorilor, de 

vizita unui membru al familiei/reprezentant legal/clericul (respectand apartenenta religioasa), cu acordul 

medicului curant al pacientului. 
 

Vizita apartinatorilor se va desfasura NUMAI dupa o programare prealabila la telefoanele:  

• 0732 026 479 Compartiment A.T.I. 

• 0732.030.616 Chirurgie Generala 

• 0731.698.679 Obstetrica-Ginecologie 

• 0732.028.875 Diabet 

• 0732.026.163 Medicina Interna 

Programul de vizita va fi zilnic intre orele 19.00-20.00, cu respectarea stricta a programarii. 

Apartinatorul se prezinta la intrarea in unitate, va anunta ora programarii pentru a putea fi confruntata 

cu programul prestabilit. 
 

În vederea asigurării protecţiei aparţinătorului/reprezentantului legal/clericului, vizita poate avea loc în 

următoarele condiţii:  

- o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;  

- timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;  

- vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea 

sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;  

- vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun - nu este permisă introducerea niciunui obiect 

în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19 (cu exceptia clericului si aceasta doar cu acordul 

medicului curant). 
 

Inainte de vizita apartinatorul/reprezentantul legal/clericul, va semna : 

- un consimtamant cu privire la riscurile generate de vizita propriu-zisa, care poate duce la infectarea 

acestuia daca nu respecta regulile care se impun si care i-au fost expuse ; 

- o declaratie pe proprie raspundere ca nu va utiliza niciun fel de aparatura de inregistrare video sau 

audio. 
 

Apartinatorul/reprezentantul legal/clericul va fi ajutat de personalul unitatii sa se echipeze 

corespunzator, dupa care va fi insotit in sectie/compartiment A.T.I, va respecta cu strictete pe toata 

durata prezentei in spital toate masurile sanitare ce se impun. In cazul clericului acesta va respecta 

urmatoarele : va folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte şi după utilizare (cu acordul 

medicului curant), nu vor fi permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie. 
 

Este strict interzis : 

- patrunderea in sectie/compartiment A.T.I fara echipament adecvat; 

- fara supraveghere permanenta;  

- introducerea vreunui obiect din exterior. 
 

Dupa vizita, apartinatorul/reprezentantul legal/clericul se va dezechipa sub supravegherea personalului 

unitatii, dupa care va fi indrumat spre iesire , urmand circuitele stabilite. 

 


