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REGULAMIN DLA RODZICÓW OPIEKUJĄCYCH SIĘ WCZEŚNIAKIEM PRZEBYWAJĄCYM W ODDZIALE 
NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA”  

SP. Z O.O. W CZASIE PANDEMII COVID-19 

1. Odwiedziny są możliwe codziennie (jeden raz na dobę) w godz. 10.00 – 18.00, po wcześniejszym 
ustaleniu godziny odwiedzin w oddziale. 

2.  Jednorazowo Rodzic może przebywać z dzieckiem do 2 godzin dziennie.  

3. Rodzic odwiedzający dziecko przebywające w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka musi być zdrowy oraz:  

 obowiązkowo okazać personelowi Szpitala jeden z dwóch dokumentów:  
 wynik badania laboratoryjnego (wersja papierowa lub elektroniczna) potwierdzający 

negatywny wynik testu (antygenowy, PCR) w kierunku zakażenia COVID 19 ( test należy 
powtarzać co 72 godziny). Test można również wykonać  w punkcie testowym przy Izbie Przyjęć 
Szpitala Specjalistycznego św. Zofii. Rodzice nie ponoszą kosztów realizacji prawa 
przedstawiciela ustawowego do pobytu z dzieckiem (art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta). 
lub 
 

 certyfikat przechorowania COVID-19 ważny do 3 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu 
PCR / antygenowego potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy) . 

4. Przy wejściu do Szpitala Rodzic ma sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz wypełnia formularz 
ankiety epidemiologicznej. 

5. Decyzję o możliwości wejścia do Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii podejmuje 
położna/pielęgniarka w/w Oddziału po analizie ankiety epidemiologicznej. 

6. Rodzic zobowiązany jest do: 

 dezynfekcji rąk przed wejściem do Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz 
po wyjściu z niego, 

 noszenia atestowanej maseczki ochronnej (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w 
przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin) na terenie całego 
CMŻ, 

 postępowania w Oddziale  zgodnie z poleceniami osoby medycznej,   

 nie przemieszczania się po Szpitalu/Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o. (CMŻ  w inne miejsca 
niż wyznaczony cel wizyty, 

 zapoznania się z Regulaminem Rodziców opiekujących się wcześniakiem w Oddziale Neonatologii 
i Intensywnej Terapii i jego  przestrzegania. 

 

7. Mama ma możliwość ściągnięcia pokarmu dla dziecka w pokoju laktacyjnym na poziomie „0”. 

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w 
Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala. 

 
 
PREZES ZARZĄDU                                     

 
Wojciech  Puzyna dr n. med.                                               

 


