Ograniczenia dotyczące odwiedzin na Oddziale Dziecięcym
podczas COVID-19
W celu zachowania bezpiecznego środowiska dla naszych pacjentów, rodzin i personelu zmieniliśmy organizację wizyt na
oddziale. Musimy się upewnić, że odbywa się to w sposób bezpieczny, przy zachowaniu dystansu społecznego i
przestrzegając pozostałych zaleceń rządu. Przeczytaj uważnie wskazówki.
Rozumiemy, że to bardzo trudny czas, lecz personel postara się wspierać rodziny w każdy możliwy sposób. Celem
obecnych ograniczeń dotyczących odwiedzin jest pomoc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska w szpitalu i zapewnienie,
że postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu.
Kto może odwiedzać?
Wizyty ograniczone są do JEDNEGO rodzica/opiekuna na rodzinę. Rodzic / opiekun będący przybywając będzie badany na
obecność COVID-19 przy przyjęciu do szpitala, a następnie co 5 dni, razem z dzieckiem.
Rozumiemy, że w momencie przyjęcia dziecka do szpitala nie spodziewałeś się, że zostaniesz na noc, więc możesz
zdecydować się na zamianę z innym rodzicem / opiekunem. Musisz to zrobić jak najszybciej w ciągu pierwszych kilku
godzin od przyjęcia.
Możemy zorganizować wirtualną wizytę z innymi członkami rodziny, jeśli sam nie masz odpowiednich możliwości.
Porozmawiaj z członkiem zespołu oddziału, aby to zorganizować.
Przybycie do szpitala
Przebywając w budynku szpitala, należy zawsze przynosić ze sobą i nosić maskę lub zakrycie
twarzy

•

Umyj ręce za pomocą dostarczonego środka dezynfekującego do rąk lub mydła i wody, jeśli są
dostępne:
• po przybyciu do szpitala przy wejściu na oddział

•
•
•
•
•

podczas zakładania lub zdejmowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) lub osłony
twarzy
opuszczając miejsce, przy łóżku dziecka
opuszczając oddział
opuszczając budynek szpitala
jak tylko wejdziesz do domu

Otrzymasz chirurgiczną maskę na twarz do noszenia na oddziale.
Proszę zachować maskę na czas pobytu w szpitalu i unikać dotykania twarzy lub dopasowywania
maski po jej założeniu.
Jeśli nie możesz nosić maski na twarz ze względów zdrowotnych, porozmawiaj z członkiem
personelu

•

Trust postępuje zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi dwumetrowego dystansu społecznego
w szpitalu, jeśli jest to możliwe. Prosimy o przestrzeganie tego podczas wizyty, w tym we
wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych i windach. Będziesz świadkiem tego, że nie jest
to możliwym dla personelu opiekującego się pacjentami.
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Ograniczenia dotyczące odwiedzin na Oddziale Dziecięcym
podczas COVID-19
Dzieci nie mogą wychodzić z obszaru, gdzie jest ich łóżko (z wyjątkiem korzystania z łazienki).
Rodzice mogą na chwilę opuścić oddział, aby skorzystać z telefonu lub odwiedzić sklep, ale
sugerujemy ograniczenie tego do minimum.

Pokój zabaw jest otwarty, gdy jest tu lider gry, do użytku indywidualnego. Zostanie dokładnie
wyczyszczony pomiędzy wykorzystaniem przez pacjentów.
Lider gier, wyznaczy przedziały czasowe dla dzieci, jeśli będą chciały z tego skorzystać.
Alternatywnie przy łóżku można umieścić zabawki.
Z ogrodu oddziału mogą korzystać pacjenci i ich rodzice / opiekunowie. Może tam przebywać,
tylko jedna rodzina na raz, należy nosić maski i myć ręce przed i po korzystaniu z ogrodu.
Należy również pamiętać, że oddział bezpośrednio nad ogrodem może być używany dla
pacjentów z COVID-19.
Prosimy o powstrzymanie się od jedzenia i picia w tym obszarze. Musisz poprosić członka
personelu, aby otworzył drzwi do ogrodu, a także poinformować go, kiedy wrócisz do środka, aby
drzwi mogły zostać ponownie zamknięte dla bezpieczeństwa wszystkich pacjentów.
Rodzice przebywający w szpitalu otrzymają posiłki ze szpitala, ponieważ restauracja jest obecnie
zamknięta dla dostępu publicznego. Możesz kupić napoje w jednym ze sklepów szpitalnych
zlokalizowanych w strefie A1 oraz w strefie C21

Poinformuj pracownika, jeśli musisz wyjść.
Następnie należy podążać za znakami, aby opuścić oddział.
Prosimy o nieodwiedzanie innych części szpitala.
Maskę należy wyrzucić do kosza przy wyjściu z oddziału.

Przynoszenie przedmiotów z domu
Członkowie rodziny mogą przynosić wszelkie potrzebne rzeczy. Pracownik spotka się z nimi przy wejściu na oddział, aby
wymienić wszelkie przedmioty osobiste i dostarczy je tobie. Niestety nie możemy pozwolić członkom rodziny spotykać się w
szpitalu, ponieważ zwiększyłoby to ilość kontaktów i ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
Organizacje Wsparcia Krewnych
W tej chwili możesz skorzystać z innych usług przygotowanych dla krewnych. Obejmują one: usługę odbioru / nadania
rzeczy osobistych, paczkę opiekuńczą i usługę „wysyłanie uścisków” w celu dostarczenia życzeń powrotu do zdrowia.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.airedale-trust.nhs.uk/covid-19-patient-information/
W przypadku dalszych pytań lub chęci omówienia innych kwestii prosimy o kontakt z członkiem personelu oddziału,
kierownikiem oddziału, Lorną Wilkinson lub przełożoną do spraw dzieci, Kirsty Randell.
Jeśli potrzebujesz tej ulotki w innym języku lub formacie, zadzwoń do Porady dla pacjentów i usługi łącznikowe (PALS) pod
numer 01535 294019
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