
 

Dragi vizitatori, 
 
Datorită ratelor scăzute de infecție în Schleswig-Holstein și în special în Dithmarschen, guvernul de 
stat și districtul Dithmarschen au relaxat regulile de vizită pentru spitale. 
 
Cu toate acestea, relaxarea necesită, de asemenea, un grad ridicat de responsabilitate personală din 
partea tuturor. Pe baza reglementărilor legale, am dezvoltat următoarele reguli pentru vizitarea 
clinicilor noastre din Brunsbüttel și Heide. 
 

 Pacienții pot primi, în general, o persoană numită în vizită o dată pe zi pentru maxim o oră sau 
de două ori pe zi, timp de o jumătate de oră fiecare. Această persoană trebuie să aibă vârsta 
legală. 
 
Pacienților cu COVID-19 sau care sunt suspectați de infecție cu corona nu au voie să 
primească o vizită. 
 
În cazuri de dificultate, un specialist decide asupra excepțiilor de la aceste reguli. 
 
Reglementări separate se aplică zonei clinicii de pediatrie și maternității, precum și pentru 
maternitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați prospectele clinicii pediatrice 
și ale centrului de naștere. Vizitatorii unității de îngrijire paliativă trebuie să contacteze stația 
direct. 

 Verificările au loc la intrarea în clinici. În calitate de vizitator, veți fi înregistrat pe nume și 
trebuie să furnizați informații despre o posibilă infecție cu corona. Avem obligația legală să ne 
înregistrăm. 
 
Vă rugăm să rețineți că controalele de admitere pot duce la timpii de așteptare. Cu toate 
acestea, puteți ajuta la reducerea timpilor de așteptare completând și semnând deja 
formularul de înregistrare. Documentul este disponibil pentru descărcare pe site-ul nostru 
web. 

 În calitate de vizitator numit, veți primi o brățară ca dovadă a permisului dvs. de vizită. Această 
brățară este netransmisibilă și trebuie purtată permanent pentru a accelera controalele de 
intrare. Brățările deteriorate vor fi înlocuite. 

 Dacă există îndoieli rezonabile cu privire la identitatea vizitatorilor, angajații noștri au dreptul 
să vă verifice identitatea cu un ID foto adecvat. 

 Dacă este necesar, puteți obține protecție medicală a gurii nasului de la noi. 
 În ciuda măștii, păstrați o distanță minimă de 1,5 metri față de pacienți și personal. 
 Respectați igiena de bază și vă rugăm să dezinfectați mâinile la intrarea și la ieșirea din clinică 

și din camera pacientului! 
 Important! Permisul de vizită expiră imediat ce dezvolți simptome de răceală sau alte 

simptome tipice unei infecții cu corona. În acest caz, intrarea în clinică este strict interzisă de 
către autorități. 

 
Vă mulțumim foarte mult pentru respectarea regulilor și contribuția activă la posibila răspândire a 
virusului corona. 
 
Fii sănătos! 
 
 
Echipa WKK 
 

 
 
 
 


