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L-021-12/20       Kraków, dnia 17 czerwca 2021 roku 
 
 
 
 

K O M U N I K A T 
 
 
 
Dotyczący aktualizacji zasad odwiedzin w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
obowiązujący  od 18 czerwca 2021 roku 
 
Oddziały Intensywnej Terapii 
  

1. Wizyty odbywają się w godzinach ustalonych przez Kierownika danego oddziału 
2. Do pacjenta wchodzi jeden z opiekunów 
3. Odwiedzający opiekun musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co 

do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone 
4. Opiekun odwiedzający nie może przebywać w izolacji ani kwarantannie 
5. Odwiedzający opiekun musi posiadać maseczkę oraz fartuch ochronny (zapewnione 

we własnym zakresie). Środki te codziennie muszą być nowe. 
6. Przed wejściem do oddziału obowiązkowo należy umyć ręce. 
7. W przypadkach szczególnych dotyczących sali, na której przebywa pacjent (np. 

procedury inwazyjne wykonywane w warunkach jałowych u któregokolwiek pacjenta 
na sali; przyjęcie nowego pacjenta), o możliwości odwiedzin decyduje indywidualnie 
lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. 

8. Czas odwiedzin wraca do zasad sprzed pandemii jeśli: 
a) opiekun przedstawi aktualny (do 48h) ujemny wynik wymazu SARS CoV-2 (RT PCR) 
– wykonywany we własnym zakresie 
b) opiekun jest ozdrowieńcem - dotyczy 6 miesięcy od zachorowania  
c) opiekun jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID19 tj. 14 dni po dwóch dawkach dla 
preparatów firm Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca lub jednej dawce szczepionki 
firmy Janssen-Cilag (Johnson&Johnson) 

9. Jeżeli opiekun nie spełnia warunków z pkt. 8 czas odwiedzin – do 15 min. 
 
Pozostałe Oddziały USD w Krakowie: 
 

1. Przy dziecku może znajdować się jeden opiekun 
2. Obowiązuje zakaz odwiedzin innych osób na oddziałach 
3. Wymiana opiekuna może nastąpić w sytuacji, gdy: 
 a) opiekun przedstawi aktualny (do 48h) ujemny wynik wymazu SARS-CoV-2 (RT  PCR) 
 b) opiekun jest ozdrowieńcem - dotyczy 6 miesięcy od zachorowania  

c) opiekun jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID19 tj. 14 dni po dwóch dawkach dla 
preparatów firm Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca lub jednej dawce szczepionki 
firmy Janssen-Cilag (Johnson&Johnson) 
O każdorazowej wymianie opiekuna należy poinformować personel danego 
oddziału.  
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4.   Opiekun musi być bezwzględnie zdrowy 
5. Opiekuna obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa niezależnie od statusu        

ozdrowieńca/szczepienia.   
6. Przed wejściem do oddziału obowiązkowo należy umyć ręce 
7. W pokojach socjalnych jednoczasowo może przebywać maksymalnie 1 osoba 
8. Pacjenci z opiekunami powinni pozostawać w przydzielonych salach chorych.  
9. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę i korzystanie z sal zabaw 

powinno odbywać się zgodnie z odpowiednim regulaminem. 
 
Weryfikacja statusu ozdrowieńca: w Krajowym Rejestrze COVID po numerze PESEL 
Weryfikacja szczepienia: 
- przez aplikację MObywatel na telefonie pacjenta  
lub 
- wydrukowane poświadczenie szczepienia z Internetowego Konta Pacjenta potwierdzone 
własnoręcznym podpisem opiekuna stwierdzającym prawdziwość tych danych; potwierdzenie 
dołączamy do historii choroby 
lub 
- innym dokumentem stanowiącym potwierdzenie szczepienia akceptowanym przez prawo 
(np. paszport „covidowy”) 
 
Informacja o szczepieniu rodziców/opiekunów musi się znaleźć w historii choroby 
potwierdzona pieczątką lekarską. 
 


