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 Preporuke: 

 Nisu dozvoljene posjete bolesnicima s dokazanom COVID-19 infekcijom. 

 Ostalim bolesnicima dozvoljavaju se posjete pod određenim uvjetima: 

- Za vrijeme telefonskih informacija, koje se određuju najmanje u vremenu od 14,00-15,00 h 

odjelni liječnik informira obitelj o pravu na posjetu bolesniku (informaciju o vremenu 

telefonskih informacija glavne sestre dostavljaju na info pult Bolnice).  

- Nakon dogovora datuma posjete, liječnik popis daje glavnoj sestri odjela na kojem je bolesnik 

hospitaliziran 

- Predviđeno vrijeme posjeta od 15-16:00 sati, uključujući vikend, 

- Posjeta po članu obitelji traje do 15 minuta,  

- U posjetu može doći samo jedan član obitelji, 

- Posjete terminalnih bolesnika mogu biti svaki dan, a za ostale jedanput tjedno 

- Prioritet za posjete imaju teže oboljeli bolesnici, 

- Za posjetu treba proći trijažu i ponijeti važeću Covid putovnicu, 

- Dozvoljena je posjeta jednoj osobi po bolesničkoj sobi (u jednom satu se mogu organizirati 

četiri posjete), 

- Prije ulaska na odjel, posjetitelj mora nositi zaštitnu kiruršku masku i dezinficirati ruke na 

ulazu i izlazu s odjela, 

- Svaki posjetioc se upisuje u knjigu posjeta (ime, prezime, srodstvo bolesnika, vrijeme dolaska 

i vrijeme odlaska) uz obavezno ostavljeni kontakt. 

Knjigu posjeta ima svaki odjel i u funkciji je za cijelo vrijeme Covida (zbog posjeta koje su 

dozvoljene onkološkim i umirućim pacijentima). 

 

 Trijaža posjetioca: 

- odjeli dostavljaju popis dogovorenih posjeta trijažnom osoblju, 

- trijažno osoblje skenira Covid putovnice i uspoređuje podatke s covid putovnice sa osobnim 

dokumentom posjetioca (dokument mora imati sliku), 

- za provjeru Covid putovnica, trijažnom osoblju će se osigurati mobitel s aplikacijom za 

skeniranje covid putovnica, 

- posjetioci moraju ispuniti trijažni list koji donose na odjel posjete – na njemu će se označiti da 

je osoba posjetioc i ima valjanu covid putovnicu. 
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