Obmedzenia návštevy detského oddelenie počas
obdobia COVID-19
Aby sme udržali bezpečné prostredie pre našich pacientov, rodiny a zamestnancov, zmenili sme usporiadanie návštev
na oddelení. Musíme zabezpečiť, aby sa to robilo bezpečne, a to tak aby sa zabezpečilo sociálne dištancovanie a
dodržiavanie ďalších vládnych odporúčaní. Prečítajte si pozorne tento návod.
Chápeme, že je to veľmi ťažký období, a personál sa bude snažiť podporovať rodiny akýmkoľvek spôsobom. Účelom
súčasných obmedzení návštev je pomôcť udržať bezpečné prostredie v nemocnici a zabezpečiť, aby sme sa riadili
súčasnými vládnymi pokynmi.
Kto môže navštíviť?
Návšteva je prísne JEDEN rodič / opatrovateľ na rodinu. Rezidentný rodič / opatrovateľ bude pri vstupe a každých 5
dní spolu s vaším dieťaťom testovaný na COVID-19.
V čase prijímania dieťaťa do nemocnice sa domnievame, že ste nemuseli čakať, že budete bývať cez noc, takže si
môžete zvoliť výmenu s iným rodičom / opatrovateľom. Musíte však tu výmenu urobiť čo najskôr v priebehu prvých
niekoľkých hodín po prijatí.
Ak nemáte prostriedky na to, aby ste to urobili sami, môžeme zariadiť virtuálnu návštevu s ostatnými členmi rodiny.
Zaistite to prosím s členom tímu oddelenia.
Príchod do nemocnice
•

Keď ste v budove nemocnice, musíte nosiť masku na tvár

Ruky si očistite dodaným dezinfekčným prostriedkom na ruky alebo mydlom a vodou, ak sú k
dispozícii:
• pri príchode do nemocnice pri vstupe do oddelenia
• pri nasadzovaní alebo odoberaní akýchkoľvek osobných ochranných prostriedkov
(OOP) alebo pokrývok tváre
• pri opúšťaní detskej postele
• pri opustení oddelenia
• pri opustení budovy nemocnice
• hneď ako sa vrátite domov
Budete mať chirurgickú tvárovú masku, ktorú budete nosiť na oddelení.
Ponechajte masku na svou tvár po celú dobu pobytu v nemocnici a nedotýkajte sa tváre ani
masky neupravujte po jej nasadení.
Ak zo zdravotných dôvodov nemôžete nosiť masku na tvár, porozprávajte sa otom so
zamestnancom.
•

Nemocniční organizácia sa riadi vládnym dvojmetrovým sociálnym dištančným vedením,
kedykoľvek je to možné v budove nemocnici. Počas vašej návštevy sa od vás vyžaduje
dodržiavanie tohto pravidla vrátane všetkých spoločenských priestorov a výťahov. Budete
však svedkami, že to nie je možné pre zamestnancov pri starostlivosti o pacientov.
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Obmedzenia návštevy detského oddelenie počas
obdobia COVID-19
Deti nemajú dovolené opustiť posteľnú časť (s výnimkou použitia kúpeľne). Rodičia môžu
krátko opustiť oddelenie, aby mohli používať telefón alebo navštíviť obchod, ale odporúčame,
aby sa tieto návštevy obmedzili na minimum.

Herňa je otvorená, keď je tu vedúci hry, ktorá sa má používať na individuálnom základe.
Medzi použitím pacienta sa dôkladne vyčistí.
Vedúci hry pridelí deťom časové úseky, ktoré budú navštevované, ak budú chcieť. Hračky
môžu byť alternatívne poskytnuté na lôžku.
Záhradnú časť oddelenia môžu využívať pacienti a rodičia / opatrovatelia. Je to striktne jedna
rodina naraz, pred použitím záhrady a po nej sa musia nosiť masky a ruky sa musia umyť.
Upozorňujeme, že oddelenie pre pacientov s COVID-19 sa môže používať priamo nad
záhradou.
V tejto oblasti sa zdržte konzumácie potravín a nápojov. Musíte požiadať zamestnanca, aby
odomkol dvere do záhrady, a tiež ich informoval, keď sa vrátite dovnútra, aby sa dvere mohli
znova zamknúť, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých pacientov.
Rodičom, ktorí sa zdržiavajú, bude nemocnica poskytovať stravu, pretože reštaurácia nie je v
súčasnosti prístupná verejnosti. Občerstvenie si môžete kúpiť v niektorom z nemocničných
obchodov nachádzajúcich sa v zóne A1 a zóne C21
Ak potrebujete odísť, informujte zamestnanca.
Mali by ste sa riadiť pokynmi na opustenie oddelenia.
Nenavštevujte žiadnu inú časť nemocnice.
Svoju masku zlikvidujte pri výstupe z oddelenia do koša.
Prinášanie predmety z domu
Členovia rodiny sú schopní odovzdať potrebné zásoby. Zamestnanec sa s nimi stretne pri vchode, aby si vymenil
všetky osobné veci a doručil ich vám. Bohužiaľ nemôžeme dovoliť, aby sa členovia rodiny stretávali v nemocnici,
pretože by to zvýšilo kontakt a riziko šírenia infekcie.
Supporting Relatives Services
V tomto okamihu sa môžete rozhodnúť využiť ďalšie služby stanovené pre príbuzných. Zahŕňajú: službu vyzdvihnutia
a odloženia vecí, Care Parcel a službu „Sending Hugs“, ktorá vám praje dobre. Viac informácií nájdete na našej
webovej stránke: www.airedale-trust.nhs.uk/covid-19-patient-information/
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo si želáte prediskutovať ďalšie veci, kontaktujte, prosím, pracovníka oddelenia,
vedúceho oddelenia, Lornu Wilkinsonovú alebo matricu pre detské služby, Kirsty Randell.
Ak potrebujete túto písomnú informáciu v iných jazykoch alebo formátoch, zavolajte, prosím, na informačné a
poradenské služby pre pacientov Patient Advice and Liaison Service (PALS) on 01535 294019
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