
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zasady odwiedzin pacjentów w Zakładzie 
 

 

[Zasady odwiedzin pacjentów w Zakładzie] 

1. Zakład umożliwia odwiedziny pacjentów przez osoby trzecie i osoby niepełnoletnie, 

jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Samodzielne odwiedziny przez osobę 

niepełnoletnią są możliwe jedynie za zgodą lekarza prowadzącego lub Kierownika 

ZOL-u. 

2. Osobom chorym, zakażonym chorobą zakaźną lub z jej podejrzeniem oraz osobom, 

których samopoczucie i stan zdrowia nie pozwalają na odwiedziny zabrania się 

przebywania na terenie Zakładu i odwiedzania pacjentów.   

3. Zabronione są również odwiedziny przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu 

alkoholu lub środków psychoaktywnych. 

4. Od osób odwiedzających wymaga się by, ich obecność nie zakłócała procesu pracy 

personelu.  

5. Odwiedzający są zobowiązani poinformować pielęgniarkę lub Kierownika ZOL-u 

o pozostawionych pacjentowi przedmiotach i żywności. 

6. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się, w szczególności: 

a) wyposażania pokoju, w którym przebywa pacjent w: meble, zegary, obrazy i inne 

ozdoby do zawieszania na ścianach oraz w sprzęt AGD (z wyjątkiem telewizora, 

na którego wniesienie i instalację należy uzyskać pozwolenie Dyrektora Szpitala), 

b) samodzielnego podawania pacjentom leków i artykułów, które zostały zabronione 

przez lekarza; 

c) przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych; 

d) wprowadzania na teren ZOL-u zwierząt; 

e) zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan lęku i niepokoju. 

7. Odwiedzający odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na terenie Zakładu 

przez siebie lub osoby znajdujące się pod ich opieką.  

8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez odwiedzających 

w związku z posiadaniem przez nich na terenie Zakładu pieniędzy oraz innych 

przedmiotów. 

9. Ze względów epidemiologicznych lub z innych przyczyn prawem przewidzianych 

Zakład może czasowo ograniczyć bądź zakazać odwiedzania pacjentów. 

10. Wchodząc na teren Zakładu odwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu.  

11. Odwiedzający powinien podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu. 

Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub do 

wskazówek personelu, albo naruszające dobra osobiste pacjentów podlegają 

wydaleniu z terenu Zakładu. 

 


