
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora COM nr 45/2021/NJ 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 

REGULAMIN ODWIEDZIN 

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 15:00 do 17:00. 

2. Czas trwania odwiedzin u jednego pacjenta to 15 – 20 minut. Dopuszcza się przy tym jedną osobę odwiedzającą do jednego pacjenta w tym samym 

czasie. 

3. W przypadkach nagłych istnieje możliwość odwiedzin w innych niż wyznaczone godziny, po uzyskaniu zgody Lekarza Kierującego Oddziałem lub 

Lekarza Dyżurnego. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni lub faktyczni) pacjenta, który nie ukończył 18 lat, mogą przebywać na oddziale Szpitala przez cały czas pobytu 

dziecka. 

5. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w „salach wzmożonego nadzoru” na innych oddziałach, 

odwiedziny odbywają się w godzinach uzgodnionych Lekarzem Kierującym Oddziałem. 

6. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz, może ograniczyć możliwość odwiedzin, w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub możliwości organizacyjne Szpitala. 

7. Osoba odwiedzająca podczas pobytu w budynkach szpitala, zobowiązana jest do ciągłego zasłaniania ust oraz nosa maseczką ochronną. 

8. Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, przebywać w izolacji. 

8a. Osoba odwiedzająca pacjenta powinna ze sobą posiadać: 

− aktualny certyfikat COVID-19;   

lub 

− ujemny wynik testu antygenowego lub PCR. 

Certyfikat COVID otrzymuje się: 
• po pełnym szczepieniu ochronnym przeciw COVID-19 – niezbędne jest przyjęcie wszystkich dawek szczepionki (w zależności od stosowanego preparatu może to być 

jedna lub dwie dawki); 

• po przechorowaniu COVID-19 – potwierdza to uzyskanie w przeszłości dodatniego wyniku badania PCR w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie 

pacjenta; 

• po otrzymaniu negatywnego wyniku badania w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; 
Certyfikat COVID można pobrać poprzez: 

• IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta; 
• poprzez aplikację mojeIKP; 

• poprzez aplikację mObywatel; 

• od lekarza POZ; 

• w punkcie szczepień (dotyczy osób zaszczepionych). 
Ważność certyfikatu: 
Osoby zaszczepione - od 14 dnia po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki do 365 dnia od podania ostatniej dawki; 
Ozdrowieńcy - od 11 do 180 dnia od momentu uzyskania potwierdzenia zakażenia badaniem PCR; 
Ujemny test na koronawirusa SARS-CoV-2 - 48 godzin. 

9. Osoba odwiedzająca przed oraz po kontakcie z chorym powinna zdezynfekować ręce. 

10. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

− przynoszenia  i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających, a także odwiedzania pod ich wpływem, 

− przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków, bez zgody i wiedzy lekarza, 

− siadania na łóżkach pacjentów, 

− przynoszenia kwiatów, 

− wprowadzania zwierząt, 

− chodzenia po salach, w których przebywają inni pacjenci, 

− palenia tytoniu, w tym także e-papierosów (dotyczy terenu całego szpitala), 

− używania telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej, 

− prowadzenia głośnych rozmów, 

− filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody, 

− utrudniania pracownikom Szpitala wykonywania ich obowiązków. 

 

11. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do opuszczenia sali na czas wykonywanych przez lekarzy i pielęgniarki czynności  

leczniczo-pielęgnacyjnych. 

12. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału. 

https://www.synevo.pl/koronawirus-sars-cov-2/
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

