
 

Drodzy goście, 

 
Dzięki niskim wskaźnikom zakażeń w Szlezwiku-Holsztynie, a zwłaszcza w Dithmarschen, rząd i 
dzielnica Dithmarschen złagodziły przepisy dotyczące wizyt w szpitalach. 
 
Jednak złagodzenie wymaga również od nas wszystkich wysokiego stopnia osobistej 
odpowiedzialności. W oparciu o regulacje prawne opracowaliśmy następujące zasady odwiedzania 
naszych klinik w Brunsbüttel i Heide. 
 

 Pacjenci mogą zazwyczaj przyjmować wskazaną osobę jako wizytę raz dziennie przez 
maksymalnie godzinę lub dwa razy dziennie przez pół godziny każda. Ta osoba musi być 
pełnoletnia. 
 
Pacjenci z COVID-19 lub podejrzewani o zakażenie koronowe nie mogą przyjmować wizyty. 
 
W trudnych przypadkach specjalista decyduje o wyjątkach od tych zasad. 
 
Odrębne przepisy mają zastosowanie do obszaru kliniki pediatrycznej i kliniki położniczej, a 
także do oddziału położniczego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ulotkami kliniki 
pediatrycznej i centrum porodowego. Odwiedzający oddział opieki paliatywnej powinni 
skontaktować się bezpośrednio ze stacją. 

 Kontrole odbywają się przy wejściu do klinik. Jako gość zostaniesz zarejestrowany po imieniu 
i musisz podać informacje o możliwej infekcji koronowej. Jesteśmy prawnie zobowiązani do 
rejestracji. 
 
Należy pamiętać, że kontrola wstępu może prowadzić do czasów oczekiwania. Możesz jednak 
pomóc skrócić czas oczekiwania, wypełniając i podpisując formularz rejestracyjny. Dokument 
jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej. 

 Jako nazwany gość otrzymasz bransoletkę jako dowód pozwolenia na wizytę. Ta bransoletka 
jest nieprzenoszalna i powinna być noszona na stałe, aby przyspieszyć kontrolę wejścia. 
Uszkodzone bransoletki zostaną wymienione. 

 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości odwiedzających nasi pracownicy 
mają prawo sprawdzić Twoją tożsamość za pomocą odpowiedniego dokumentu tożsamości 
ze zdjęciem. 

 W razie potrzeby możesz uzyskać od nas medyczną ochronę jamy ustnej. 
 Pomimo maski należy zachować minimalną odległość 1,5 metra od pacjentów i personelu. 
 Przestrzegaj podstawowej higieny i dezynfekuj ręce podczas wchodzenia i wychodzenia z 

kliniki i pokoju pacjenta! 
 Ważne! Zezwolenie na wizytę wygasa, gdy tylko pojawią się objawy przeziębienia lub inne 

objawy typowe dla infekcji koronowej. W takim przypadku wejście do kliniki jest surowo 
zabronione przez władze. 

 
Bardzo dziękuję za przestrzeganie zasad i czynny udział w ewentualnym rozprzestrzenianiu się wirusa 
koronowego. 
 
Bądź zdrów! 
 
Twój zespół WKK 
 
 
 

 
 


