
REGULAMENT PENTRU VIZITATORII PACIENȚILOR INTERNAȚI ÎN S.C.U.B.A., 

PE PERIOADA PANDEMIEI- aplicabil începând cu 15.07.2021 
 

În contextul epidemiologic actual de infecție cu virusul Sars-Cov-2 și tinând cont de scăderea numărului de cazuri pe 

întreg teritoriul țării, va fi permis accesul  vizitatorilor/aparținătorilor în secțiile/compartimentele Non-Covid din 

cadrul spitalului, începând cu data de 15.07.2021, cu respectarea următoarelor condiții: 

 

• Vizitarea pacienților Non-Covid se va face  de luni până vineri, între orele 14.00 – 17.00, conform următoarei 

programări a Secțiilor (cu excepția Secției A.T.I.): 

-Luni: - Secția Clinică Recuperare Neuromusculară și Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie 

-Marți: - Secția Clincă Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Secția Clinică Neurochirurgie II 

-Miercuri: Secția Clinică Neurochirurgie III și Secția Clinică Neurochirurgie IV 

-Joi: Secția Clinică Neurochirurgie I și Secția Clinică Cardiologie 

-Vineri: Secția Clinică Chirurgie Generală și Secția Neurochirurgie V 

• Vizitatorii/aparținătorii trebuie să facă dovada vaccinării, la mai mult de 10 zile de la completarea schemei de 

vaccinare sau rezultat RT-PCR nu mai vechi de 48 ore.  

• Se va permite accesul unei singure persoane la un pacient (o persoana pe zi de vizită, conform programării 

secțiilor), în cadrul programului de vizită; 

• Vizitarea presupune efectuarea unui triaj epidemiologic pe la punctul de triaj, intrarea A-B-C, zona Coloane, prin 

completarea Fișei de triaj clinic epidemiologic;  

• Vizitatorii/aparținătorii vor efectua dezinfecția igienică a mâinilor, utilizând soluție hidroalcoolică, vor primi 

echipamentul standard de protecție la parter, în zona triajului epidemiologic (halat, mască și botoși de unică 

folosință ) pe care-l vor purta pe întreaga durată a vizitei. Echipamentul va fi asigurat cu titlu gratuit de spital; 

•  Accesul vizitatorilor/aparținătorilor către secții se va face utilizând liftul nr. 2;  

• Medicii șefi de secție vor desemna din cadrul personalului propriu un responsabil cu preluarea, însoțirea și 

supravegherea aparținătorilor/vizitatorilor conform programului și intervalului orar de vizită stabilit; persoana 

responsabila va asigura preluarea vizitatorilor/aparținătorilor către secție și retur; totodată, la preluarea 

aparținătorilor/vizitatorilor, acesta va verifica dovada vaccinării, respectiv dovada testului RT-PCR SARS-CoV-2. 

• Intrarea pe fiecare secție se va face grupat, respectiv maxim 4 persoane, câte 15 minute; 

• După terminarea programului de vizită, secțiile care au primit vizitatori vor asigura nebulizarea liftului nr. 2, 

alternativ (prin rotație); 

• La nivelul filtrului organizat în zona de acces de pe fiecare secție, vizitatorii/aparținătorii vor consemna în Registrul 

de evidență vizitatori (Anexa nr. 7 la Planul de măsuri în vederea prevenirii și limitării transmiterii infecției cu noul 

coronavirus - circuite pacienți și personal S.C.U.B.A  pe durata pandemiei) toate rubricile conținute de acesta, inclusiv 

faptul că au fost echipați/dezechipați cu echipament de protecție conform cerințelor specifice în acest caz. Totodată, 

vizitatorii/aparținătorii vor prezenta dovada efectuării triajului epidemiologic pe care o primesc de la punctul de triaj  

- intrarea A-B-C, zona Coloane, document care va fi arhivat la nivelul fiecărei secții; vizitatorii/aparținătorii își vor 

depozita bunurile personale (inclusiv telefoanele mobile) la nivelul filtrului organizat în zona de acces de pe fiecare 

secție, prin securizarea acestora în vestiarele metalice existente și prevăzute cu chei; 

• Timpul total alocat vizitei va fi de 15 minute, pentru a se permite încadrarea tuturor vizitatorilor în intervalul orar 

stabilit; 

•  Este interzis vizitatorilor să deranjeze (în orice formă) ceilalți bolnavi, să se așeze pe paturile pacienților sau să 

intervină în modificarea poziției paturilor acționate cu telecomandă. 

• La terminarea vizitei, vizitatorii/aparținătorii urmează același traseu în sens invers, dezechiparea urmând a se face 

la punctul de triaj  - intrarea A-B-C, zona Coloane; 

• Vizitatorii/aparținătorii pot fi solicitați de către personalul medical să întrerupă vizita și să părăsească incinta 

spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare (înlăturarea 

echipamentului de protecție, părăsirea salonului în care se află pacientul vizitat, etc.) sau prejudiciază efectuarea de 

manevre și îngrijiri medicale; 

• Accesul vizitatorilor/aparținătorilor în zonele de izolare din secții este strict interzis. 

• Nerespectarea prevederilor prezentului regulament determină evacuarea vizitatorilor/aparținătorilor din spital 

de către agenții firmei de pază, la solicitarea personalului spitalului, și interzicerea accesului respectivilor 

aparținători în spital. 



 

•  Pentru vizitatorii/aparținătorii pacienților admisi în U.P.U. a  S.C.U.B.A: 

- accesul vizitatorilor/aparținătorilor se va face în intervalul orar: 06.00 – 07.00 și 18.00 – 19.00, pe la Container-Triaj 

1 unde se aplică Fișa de triaj clinic și epidemiologic care va fi parte integrantă a Fișei de prezentare a pacientului.  

- vizitatorul/aparținătorul va fi îndrumat către Traj 2. 

-vizitatorii/aparținătorii vor efectua dezinfecția igienică a mâinilor, utilizând soluție hidroalcoolică și vor primi 

echipamentul standard de protecție pentru zona Non-COVID: halat, mască și botoși de unică folosință, pe care-l vor 

purta pe întreaga durată a vizitei. Echipamentul va fi asigurat cu titlu gratuit de spital; pentru zona COVID, 

vizitatorul/aparținătorul va fi echipat: combinezon, 2 perechi mănuși, ochelari de protecție facială/vizetă, mască 

chirurgicală sau mască FFP2 (având în vedere că în U.P.U staționează pacienți formă medie, severă și critică (pacienți 

cu necesar de oxigen pe mască și ventilați mecanic) . 

- la Triaj 2 se va completa Registrul de evidență vizitatori (Anexa nr. 7) în care vizitatorul/aparținătorul își va asuma 

sub semnătură faptul că a fost echipat/dezechipat cu echipament de protecție conform cerințelor specifice în acest 

caz; 

- pe toată durata deplasării în U.P.U., vizitatorul/aparținătorul va fi însoțit de către persoana desemnată de către 

medicul șef U.P.U/medicul șef de gardă U.P.U. în acest sens 

• Măsuri care privesc vizitatorii/aparținătorii pacienților în cazul pacientului care prezintă simptome severe de 

boală/pacient critic (COVID sau Non-COVID) 

-Pe perioada internării în S.C.U.B.A., pacientul care prezintă simptome severe de boală/pacient critic (inclusiv 

pacientul aflat în zona de izolare – pacient suspect sau confirmat SARS-CoV-2) poate beneficia, la cerere, oricând 

(inclusiv în afara orelor de vizită stabilite), de vizita unui visitator/aparținător, cu acordul medicului curant.  

În vederea asigurării protecției vizitatorului/aparținătorului, vizita poate avea loc în următoarele condiții: 

– o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată; 

– timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute; 

– vizitatorul/aparținătorul poartă echipament complet individual de protecție asigurat de către S.C.U.B.A., conform 

zonaei în care se află pacientul (COVID sau Non-COVID). 

–  în cazul asigurării de asistență religioasă pentru pacienții aflați în zona de izolare (pacienți suspecți sau confirmați 

cu virusul SARS-CoV-2) se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul 

medicului curant. La nivelul S.C.U.B.A. există preot angajat care acordă asistență religioasă pentru credincioșii 

cultului Creștin Ortodox, de Marți până Duminică, număr telefon: 0744.205.402. Obiectele de cult utilizate în 

acordarea asistenței religioase a pacienților COVID-19 cu formă severă de boală, după finalizarea acesteia, vor fi 

introduse în sac galben, inscripționat ”RBI – PP CUCU” și sigilat. Prin grija asistentului șef/asistentului șef de tură, 

sacul cu obiectele de cult va fi transmis imediat asistentului șef/asistentului șef de tură al Blocului operator în 

vederea nebulizării acestora. Ulterior, prin grija asistentului șef/asistentului șef de tură Bloc operator, acestea vor fi 

transmise Preotului Paroh Cucu Eugen. 

– nu este permisă introducerea niciunui obiect (cu excepția obiectelor de cult) în zona în care sunt îngrijiți pacienții 

cu COVID-19. 

– vizitatorul/aparținătorul respectă toate măsurile sanitare care se impugn. 

- accesul se va face pe la intrarea A-B-C – zona destinată triajului epidemiologic al pacienților cronici- se va aplica 

Fișa de triaj clinic și epidemiologic care va fi arhivată la nivelul secției respective. 

- vizitatorul/aparținătorul va fi echipat pentru accesul în zona non-COVID cu: halat vizitator, botoși, mască 

chirurgicală și va efectua dezinfecția igienică a mâinilor, utilizând soluție hidroalcoolică. Pentru zona COVID va fi 

echipat conform reglementărilor în vigoare. 

- va fi însoțit în permanență de un reprezentant al secției din care provine pacientul, desemnat de către medicul șef 

secție, pentru această activitate 

- pentru deplasarea pe secții se va utiliza liftul nr. 2 

- după vizita pacientului, vizitatorul/aparținătorul va fi însoțit de persoana desemnată până la ieșirea din S.C.U.B.A. 

(intrarea A-B-C).  

RESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT REDUCE RISCUL APARIȚIEI ȘI/SAU EXTINDERII 

INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI ȘI MENȚINE CONDIȚIILE OPTIME DE MEDIU ÎN INCINTA SPITALULUI, 

CONTRIBUIND SEMNIFICATIV LA SĂNĂTATEA PACIENȚILOR, VIZITATORILOR ȘI A PERSONALULUI MEDICO-

SANITAR. 


