
NHSGGC/Ulotka o zasadach odwiedzin – 23 maja/V3D1 1  

 

Informacje o odwiedzinach 
(Information about Visiting – Polish Version) 

 
 
Zachęcamy wszystkich, aby utrzymywali kontakt ze swoimi najbliższymi podczas ich pobytu w 
szpitalu. 

 
Mając to na uwadze, jak również znoszenie obostrzeń covidowych - szczególnie dotyczących 
dystansu fizycznego - z radością wracamy do możliwości spersonalizowanych odwiedzin na 
naszych oddziałach szpitalnych. 

 

Czym są odwiedziny spersonalizowane? 
Odwiedziny spersonalizowane oznaczają, że współpracujemy z pacjentami, rodzinami oraz 
personelem, by umożliwić wsparcie rodziny na następujących kluczowych zasadach: 

 

 
 
Kto może mnie odwiedzać? 
Aktualne informacje dotyczące odwiedzin w okręgu NHSGGC są dostępne na stronie 
internetowej NHSGGC. Informacje na temat poszczególnych ustaleń dotyczących odwiedzin na 
oddziale przekazuje także personel oddziału. 

W przypadku pojawienia się infekcji na oddziale, czasowo mogą zostać wprowadzone ograniczone 
wizyty w celu ochrony pacjentów, członków rodzin i personelu do czasu poprawy sytuacji. 

Więcej informacji dotyczących ograniczonych odwiedzin jest dostępnych na stronie internetowej 
NHSGGC. 

Zaproszenie 
Zapraszamy najbliższe 
pacjentowi osoby do 

zaangażowania. 

Ukierunkowanie na 
pacjenta 

Jesteśmy ukierunkowani na pacjentów: 
dotyczy to godzin odwiedzin najbliższych, 
ich zaangażowania w opiekę oraz czasu, w 

którym pacjent chce odpocząć.  

Partnerstwo 
Traktujemy najbliższe 

pacjentom osoby jako naszych 
partnerów.  

Elastyczność 
Nie mamy ustalonych godzin 

odwiedzin. 

Szacunek 
Szanujemy indywidualne potrzeby i traktujemy każdego 

indywidualnie, aby zapewnić wszystkim pacjentom 
bezpieczeństwo, prywatność i zachowanie godności. 

Oznacza to, że czasami możemy prosić odwiedzających 
o czasowe opuszczenie obszaru klinicznego.  

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/


NHSGGC/Ulotka o zasadach odwiedzin – 30 maja/V2 2  

Jak umówić się na wizytę? 
Proszę porozmawiać z odwiedzaną osobą oraz oddziałem na temat odpowiedniej pory odwiedzin. 

Lista numerów telefonicznych wszystkich oddziałów znajduje się na stronie internetowej 
NHSGGC lub można skontaktować się z centralą telefoniczną szpitala. 

Jedzenie to czynność towarzyska - zachęcamy rodzinę, przyjaciół i opiekunów do odwiedzin w 
porach posiłków, aby wspierać pacjentów. 

 

Czy mogę przyprowadzić kogoś w odwiedziny? 
Na ogół prosimy, aby do jednego pacjenta nie przychodziło więcej niż 2 odwiedzających 
jednocześnie (odwiedzający mogą się zmieniać). Ma to na celu zapewnienie jak najlepszych 
warunków odpoczynku oraz zminimalizowanie ryzyka infekcji. 

Jednakże czasami może być konieczna wizyta więcej niż 2 osób. Można omówić te kwestię z 
pielęgniarką oddziałową. 

Zapraszamy także dzieci, jednak należy je nieustannie nadzorować. 
 

Czy mogę zadzwonić na oddział, aby dowiedzieć się o stanie mojego członka rodziny lub 
przyjaciela? 
Tak. Jeżeli to możliwe, bardzo pomocne jest wyznaczenie jednego członka rodziny jako głównej 
osoby do kontaktu ze szpitalem, która odpowiada za przekazywanie tych informacji innym 
członkom rodziny i przyjaciołom. 

Proszę pamiętać, że informacje przekazywane przez telefon podlegają ograniczeniom, dotyczy to 
także osób, którym możemy przekazywać te informacje. 

 

Mój bliski jest szczególnie narażony na infekcję; jakie są zasady odwiedzin ustalone dla 
niego/niej? 
Pacjenci szczególnie zagrożenie infekcją nadal będą mieć zasady odwiedzin ustalane w ramach 
indywidualnej oceny ryzyka. Można te kwestie omówić z personelem oddziału. 

A jeżeli ja lub inne osoby bliskie nie mogą odwiedzać pacjenta? 
Jeżeli nie mogą Państwo odwiedzić pacjenta osobiście, proszę użyć technologii, takich jak media 
społecznościowe i rozmowy telefoniczne, aby utrzymać kontakt z pacjentem. Jeżeli osoba, z 
którą chcą Państwo rozmawiać, nie ma dostępu do własnego urządzenia, proszę skorzystać z 
naszej usługi wizyt wirtualnych. Wszystkie oddziały dysponują iPadami, aby umożliwić ‘wizyty 
wirtualne’ (wideorozmowy), pozwalając pacjentom na wirtualne spotkanie i rozmowę z 
najbliższymi. 

 

Jakich środków ostrożności muszę przestrzegać podczas wizyt? 
1. Usilnie zachęcamy, aby przeprowadzić test metodą przepływu bocznego przed 

każdą wizytą i odwiedzać pacjenta wyłącznie w przypadku uzyskania wyniku 
negatywnego. 

Testy metodą przepływu bocznego można zamawiać na stronie rządu Szkocji lub dzwoniąc 
pod numer 119. 

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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2. Pacjenci szpitala są szczególnie narażeni na zakażenia. Dlatego też, o ile nie są Państwo 
zwolnieni, usilnie zalecamy noszenie maseczki podczas wizyty. 

3. Proszę użyć żelu do dezynfekcji przy wchodzeniu i wychodzeniu z oddziału oraz po 
kontakcie z powierzchniami podczas wizyty. 

4. Proszę nie odwiedzać pacjenta, jeżeli czują się Państwo źle. 
5. Proszę starać się korzystać z toalet dla odwiedzających (a nie pacjentów lub personelu). 

 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 
Więcej informacji dotyczących aktualnych zasad odwiedzin jest dostępnych na stronie internetowej 
NHSGGC. 

 
Jeżeli chcą Państwo otrzymać te informacje w dostępnym formacie, takim jak duży druk lub 
alfabet Braille’a lub tłumaczenie na inny język, proszę wysłać e-mail na adres 
person.centred@ggc.scot.nhs.uk 

 
 
 
 
Serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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