LIST OTWARTY DO PACJENTÓW, RODZIN I OPIEKUNÓW
Wrocław, dnia 12.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
Dynamika rozwoju stanu pandemii w naszym regionie i kraju skutkuje wprowadzaniem
obostrzeń sanitarnych zwiększających bezpieczeństwo epidemiologiczne. Wszyscy jesteśmy
zobowiązani dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.
Mając powyższe na uwadze zwracamy się do państwa z apelem o respektowanie przyjętych w
Spółce rozwiązań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.
Sytuacja epidemiczna spowodowała utrudnienia, które również dotykają pacjentów min. brak
możliwości odwiedzin, udzielenia przepustki, ale również konieczność zakrywania ust i nosa
poddawania się pomiarowi temperatury ciała przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie
szpitala.
Prosimy o współpracę, gdyż nadrzędnym celem podejmowanych działań jest dbałość o dobro
zdrowotne nas wszystkich.
Wychodząc na przeciw państwa oczekiwaniom udostępniliśmy możliwość dostarczania
pacjentom paczek trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i soboty, w godz. 16:00 – 17:00
Osoby przynoszące paczki proszone są o ich:
1. zabezpieczenie przed zniszczeniem, wypadnięciem asortymentu w trakcie transportu do
oddziałów;
2. czytelne opisanie imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału.
Paczki należy przekazać pracownikom, wejściem od ul Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego,
pakunki będą przyjmowane wyłącznie od osób przestrzegających nakazu zakrywania ust i nosa
maseczką lub częścią odzieży.
Prosimy o dostarczanie produktów żywnościowych hermetycznie pakowanych, z ważnym terminem
przydatności do spożycia, w opakowaniach z plastiku. Nie przekazywanie pacjentom wyrobów
łatwo psujących tj. np.: sałatki, surówki warzywne, zupy, ciasta z kremem i jaja.
Żywność dostarczana do szpitala nie może być w konflikcie z dietą zleconą przez lekarza.
Przypominamy o nie dostarczaniu alkoholu i innych środków psychoaktywnych, których posiadanie
jest wprost zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku stwierdzenia na terenie oddziału substancji nielegalnych powiadamiana będzie Policja.
Równocześnie prosimy o ścisłą współpracę z personelem medycznym w zakresie:
1. przekazywania pacjentom rzeczy i przedmiotów łatwopalnych, niebezpiecznych, mogących
stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i osób trzecich przebywających w szpitalu;
2. przekazania/zwrotu rodzinie, opiekunom rzeczy i przedmiotów uznanych przez pacjentów za
aktualnie zbędne i niepotrzebne.
Z wyrazami szacunku,
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