Návštěvní řád KHN a.s.
1. Jste-li nemocní, v zájmu pacienta návštěvu odložte.
2. Návštěvy jsou v naší nemocnici denně od 14.00 do 16.30 hodin. Na nadstandardních
pokojích po celý den, maximálně však do 21.00 hodin. Na JIP denně v době od 14.00 do
16.30 hod., maximálně 30 min. během návštěvního dne, a to s ohledem na aktuální
zdravotní stav pacienta a pokud tomu nebrání provoz oddělení. V den operace jsou
návštěvy povoleny jen se souhlasem lékaře.
Povolení návštěvy mimo uvedenou dobu je možné jen se souhlasem ošetřujícího nebo
službu konajícího lékaře.
3. V zájmu ochrany malých dětí, které by mohly být vystaveny riziku infekce,
nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.
4. Doporučujeme návštěvu maximálně dvou osob najednou a dobu návštěvy přizpůsobit
zdravotnímu stavu pacienta.
5. Při příchodu na oddělení se návštěva hlásí sloužícímu zdravotnickému personálu.
6. Návštěvy se mohou pohybovat pouze v prostorách k tomu určených – pokoj
navštěvovaného pacienta, bufet s občerstvením, za příznivého počasí zahrada. Do jiných
prostor (vyšetřovny, lékařské pokoje …) vstupují jen na vyzvání a v doprovodu
zdravotnického pracovníka.
7. Při vstupu na oddělení proveďte dezinfekci rukou.
8. Na odděleních se zvýšeným hygienickým režimem (JIP) vždy používejte ochranné
pomůcky dle pokynu zdravotnického personálu.
9. Donesené potraviny pacientům musí odpovídat lékařem naordinované dietě. Množství
vnesených potravin konzultujte s ošetřujícím personálem a potraviny k tomu určené
předejte k uložení do lednice. Nedoporučujeme přinášet potraviny podléhající rychlé
zkáze. Je zakázáno nosit pacientům alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky.
10. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním. Respektujte soukromí ostatních pacientů
a doporučení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacientů. V případě
jejich porušení je oprávněn zdravotnický pracovník návštěvu ze zdravotnického zařízení
vykázat.
11. V nemocnici je zakázáno fotografovat a pořizovat videozáznamy a zveřejňovat je na
sociálních sítích či v médiích, vyjma fotek a videozáznamů sebe sama nebo svých
blízkých s jejich souhlasem, a výhradně pro svou osobní potřebu.
12. V celém areálu nemocnice je zakázáno:
- kouřit, mimo vyhrazená místa,
- požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,
- vstupovat a pohybovat se se zbraní, a to bez ohledu na to, jestli je dotyčný
oprávněným držitelem, nevztahuje se na členy ozbrojených složek ve službě,
- vstupovat se zvířaty, s výjimkou asistenčních a vodicích psů.
13. V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a řiďte se pokyny
zaměstnanců nemocnice.
14. Z hygienických důvodů je na všech odděleních zakázáno nosit pacientům květiny.
15. Své osobní věci nenechávejte bez dohledu, nemocnice za případnou ztrátu nenese
odpovědnost.
16. Vedení nemocnice je oprávněno návštěvy omezit nebo zakázat, a to z hygienických,
epidemických, či jiných závažných důvodů.

