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REGULAMENT ACCES VIZITATORI 
 

 Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita 

aprobat, conform Ordinului nr. 3670 din 6 decembrie 2022, respectiv de luni 

pana vineri intre orele 15,00 – 20,00 iar in zilele de sambata si duminica 

intre orele 10,00 -20,00. 

Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează: 

a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii 

putând fi vizitaţi doar pe rând; 

b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi 

maximum doi pacienţi în acelaşi timp; 

c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi 

vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp. 

  Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia compartimentui ATI.  

  În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, în secţiile/comp. fără risc 

durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/comp. în care se află 

internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală 

programul de vizită poate fi suspendat. 

 

Vizitatorii au următoarele obligaţii: 

a) să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al 

secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea 

sanitară; 

b) să respecte instrucţiunile personalului unităţii sanitare privind măsurile 

interne de prevenire a transmiterii infecţiilor. 

 

Vizitarea pacienţilor în compartimentul de terapie intensivă este permisă 

zilnic cu respectarea următoarelor condiţii de acces : 

a) în intervalul 13.00-14.00 si 19.00-20.00 se asigură program de vizită de 

minimum 1 oră ; 

b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 

vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe 

rând; 

c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru un singur  

vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi 

în acelaşi timp; 
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d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu 

acordul medicului ATI, pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită 

de personal al compartimentului ; 

e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea 

asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă 

dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului. 

În compartimentul ATI, accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor 

orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, 

tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei 

asistente ATI. 

Nu este permis accesul vizitatorilor: 

➢ care prezintă semne clinice de infecţii acute; 

➢ aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe 

halucinogene; 

 

De asemenea este interzis: 

➢ fumatul in unitate, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda 

in cuantum de 100 - 500 lei pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 

349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun; 

➢ sa aduca pacientilor alimente alterate sau interzise de catre medicul curant; 

➢ sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor; 

➢ să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia; 

➢ sa lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se 

afla, spitalul nefiind responsabil de disparitia acestora. 
 

                                                                CONDUCEREA  

 


