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Informacja dla Pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim 

Szpitalu Psychiatrycznym i ich Rodzin w sprawie odwiedzin.

 

W  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie wprowadza 

się odwiedziny pacjentów na określonych zasadach:

1. odwiedz

16:00, 

2. pacjenta odwiedza  jedno czasowo jedna osoba,

1. odwiedzający ni

kataru, kaszlu,

3. podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki, 

zasłaniającej usta i nos do 30 kwietnia 2022 r.  ( 

w maseczkę we własnym zakresie), po tym terminie stosowanie 

maseczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej (zgodnie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

25 marca 2022 r.  do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, 

przy pomocy maseczki, ust i nosa 

jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach).

4. zaleca się aby czas odwiedzin nie  przekraczał 30 min,

5. podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu 

oraz  bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem jak: przytulanie, uściski, 

pocałunki, 

6. w przypa

poddawanego izolacji decyzję o zgodzie na odwiedziny podejmuje lekarz.
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      Andrychów, 01.04.2022 r

Informacja dla Pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim 

Szpitalu Psychiatrycznym i ich Rodzin w sprawie odwiedzin.

W  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie wprowadza 

odwiedziny pacjentów na określonych zasadach:

odwiedziny w dni powszechne od pon. – n

pacjenta odwiedza  jedno czasowo jedna osoba,

odwiedzający nie może mieć  objawów infekcji ( w tym m. in

kaszlu, gorączki), 

podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki, 

zasłaniającej usta i nos do 30 kwietnia 2022 r.  ( 

w maseczkę we własnym zakresie), po tym terminie stosowanie 

zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej (zgodnie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

25 marca 2022 r.  do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, 

przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których 

wadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach).

zaleca się aby czas odwiedzin nie  przekraczał 30 min,

podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu 

oraz  bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem jak: przytulanie, uściski, 

 

w przypadku pacjenta z podejrzanego/z objawami infekcji lub 

poddawanego izolacji decyzję o zgodzie na odwiedziny podejmuje lekarz.

                                                                                       

ZZNNYY 

eggoo  1199 
; e-mail:szpital@szpital.info.pl 

MM  000000000000000066009966,,  SS1188 

Andrychów, 01.04.2022 r. 

Informacja dla Pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim 

Szpitalu Psychiatrycznym i ich Rodzin w sprawie odwiedzin. 

W  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie wprowadza 

odwiedziny pacjentów na określonych zasadach: 

ndz. w  godzinach 12:30- 

pacjenta odwiedza  jedno czasowo jedna osoba, 

e może mieć  objawów infekcji ( w tym m. innymi: 

podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki, 

zasłaniającej usta i nos do 30 kwietnia 2022 r.  ( zaopatrzenie  

w maseczkę we własnym zakresie), po tym terminie stosowanie 

zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej (zgodnie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

25 marca 2022 r.  do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, 

w budynkach, w których  

wadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach). 

zaleca się aby czas odwiedzin nie  przekraczał 30 min, 

podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu 

oraz  bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem jak: przytulanie, uściski, 

dku pacjenta z podejrzanego/z objawami infekcji lub 

poddawanego izolacji decyzję o zgodzie na odwiedziny podejmuje lekarz. 


		2022-04-04T09:07:54+0200




