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Informaƫii despre vizitele la spital 
(Information about Visiting – Romanian) 

 
 
Încurajăm şi susţinem pacienţii ȋn dorinţa lor de a păstra legătura cu cei dragi, pe perioada 
spitalizării. 

 
Întrucât s-au redus restricţiile legate de COVID – ȋn special cerinţele de distanţare socială – suntem 
ȋncântați să  restabilim Person Centred Visiting (vizitarea personalizată) pe toate secţiile şi 
saloanele noastre. 

 

Ce ȋnseamnă vizitarea personalizată? 
Vizitarea personalizată presupune conlaborarea dintre personal, pacienţi şi familiile acestora, astfel 
ȋncât sprijinul familiei să fie corelat cu următoarele principii de bază: 

 

 
 
Cine poate merge ȋn vizită? 
Puteți afla informațiile cele mai recente despre organizarea curentă a vizitelor ȋn cadrul 
NHSGGC, pe site-ul web al NHSGGC. Personalul de pe secție vă poate informa de asemenea 
despre organizarea specifică a vizitelor pe secția respectivă. 

Pe secţiile unde a izbucnit o infecţie, vizitele pot fi restricţionate temporar până la rezolvarea 
situaţiei, pentru protejarea pacienţilor, familiilor acestora şi personalului medical. 

Mai multe informații despre vizitele esențiale, puteți afla de pe site-ul web al NHSGGC. 

Întâmpinarea 
Întâmpinăm şi ȋncurajăm 

implicarea persoanelor dragi 
pacienților noştri. 

Pacientul decide 
Pacienții ne indică persoanele care 
vin ȋn vizită, când vor veni ȋn vizită, 

măsura ȋn care se vor implica ȋn 
ȋngrijirea lor, şi când au nevoie de 

odihnă.  

Parteneriat 
Colaborăm ca parteneri cu 

persoanele dragi pacienților 
noştri.  

Flexibilitate 
Nu stabilim noi orele de vizită. 

Respect 
Respectăm nevoile personale, şi tratăm individual 

siguranța, demnitatea şi intimitatea pacienților, ceea 
ce presupune că pot exista situații în timpul vizitei, în 

care personalul vă poate solicita să ieșiți temporar 
din secţie.  

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
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Cum pot să organizez o vizită? 
Vă rugăm să contactați atât pacientul pe care doriți să-l vizitați, cât şi secția respectivă, pentru a 
stabili ora de vizitare. 

Este disponibilă o listă cu numerele de telefon ale tuturor secțiilor și departamentelor, care poate 
fi consultată pe site-ul NHSGGC; sau, puteti contacta centrala telefonică a spitalului. 

Mesele pot fi momente de socializare – familia, prietenii şi ȋngrijitorii sunt bineveniți să viziteze 
pacienții la orele de masă, pentru a-i ȋncuraja să mănânce. 

 

Pot veni la vizită și alte persoane împreună cu mine? 
În general, vă solicităm să nu fie mai mult de 2 persoane ȋn vizită ȋn acelaşi timp (nu trebuie să fie 
aceleaşi tot timpul), pentru liniştea pacienților şi pentru a reduce riscul de infecție. 

Înțelegem că, în unele cazuri, pot fi mai mult de 2 persoane odată la vizită. Asistenta medicală de 
pe salon va discuta cu dumneavoastră despre această eventualitate. 

Copiii sunt bineveniți, dar trebuie supravegheați permanent. 
 

Pot telefona pe secție, ca să cer veşti despre o rudă sau un prieten internat? 
Desigur. Dacă este posibil, ar fi extrem de util, dacă un membru al familiei ar putea fi desemnat 
ca persoană de contact cu spitalul, şi care ar putea ulterior informa restul familiei şi prietenilor 
despre situația la zi a pacientului respectiv. 

Rețineți că oferim informații limitate la telefon şi numai anumitor persoane. 
 

Ruda sau prietenul meu este foarte vulnerabil la infecție; care sunt aranjamentele de vizită 
ȋn acest caz? 
Pacienții foarte vulnerabili la infecție vor beneficia de aranjamente de vizită personalizate, ȋn 
funcție de analiza de risc individuală. Personalul de pe secție va discuta cu dumneavoastră 
despre această situație. 

 

Ce se întâmplă dacă eu sau un alt membru al familiei, sau prietenii, nu pot merge în vizită? 
Dacă nu puteți merge personal în vizită, sunteți rugat să folosiți tehnologia informațională, cum ar 
fi rețelele sociale și apelurile telefonice, pentru a păstra contactul. Dacă persoana cu care doriƫi 
să comunicaƫi, nu are acces la telefonul sau tableta personală, accesaƫi Serviciul de vizitare 
virtuală personalizată.  Toate secțiile au iPad-uri configurate special pentru a permite „vizitele 
virtuale” (apeluri video), astfel ȋncât pacienții să poatǎ vedea şi vorbi cu persoanele dragi, ȋn 
mediul virtual. 

 

Ce trebuie să fac în timpul unei vizite? 
1. Trebuie neapărat să faceƫi un test negativ de flux lateral ȋnainte de vizită, şi veniți ȋn 

vizită doar dacă testul este negativ. 

Testele de flux lateral se pot comanda pe site-ul Guvernului Scoției, sau sunaţi la 119. 

https://www.nhsggc.org.uk/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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2. Pacienții internați ȋn spital sunt foarte vulnerabili la infecție, de aceea, ȋn afara cazului ȋn 
care sunteți exceptat, vă recomandăm să purtați mască pe parcursul vizitei. 

3. Folosiți dezinfectant pentru mâini la intrarea și la ieșirea din secție, şi când atingeți 
diferite obiecte ȋn timpul vizitei. 

4. Vă rugăm să nu veniți ȋn vizită dacă nu vă simțiți bine. 

5. Utilizați toaletele pentru public (nu cele ale pacienților sau personalului), atunci când este 
posibil. 

 

Unde pot găsi mai multe informații? 
Informații suplimentare despre organizarea curentă a vizitelor pot fi găsite pe site-ul NHSGGC. 

 
Dacă doriƫi să vedeƫi aceste informaƫii într-un format mai accesibil, cum ar fi: cu caractere 
mai mari, ȋn Braille, sau într-o altă limbă, trimiteƫi un email la 
person.centred@ggc.scot.nhs.uk 

 
 
 
 
Vă mulțumim pentru colaborare şi ȋnțelegere. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
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