AKTUALI INFORMACIJA
Atvykę į PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIŲ skambinkite (telefonspynė).
Visiems pacientams ir juos lydintiems asmenims, slaugytojas pamatuos temperatūrą, atliks pirminį
paciento įvertinimą ir nukreips į reikiamą laukiamąjį. Su pacientu į ligoninės patalpas bus įleidžiamas tik
vienas lydintis asmuo neturintis infekcijos požymių. Jei bus pastebėta, kad lydintis asmuo karščiuoja
ar turi ūminės infekcijos požymių, jis bus paprašytas nedelsiant palikti Klaipėdos vaikų ligoninę.
Pacientų srautai reguliuojami, vengiant kryžminės taršos.
CENTRINĖS DURYS (Donelaičio g. 7) užrakintos. Atėję 8:00 – 20:00 skambinkite – telefonspynė.
Nuo 20:00val. iki 8:00 val. durys užrakintos, negalimas nei įėjimas, nei išėjimas.
PACIENTŲ LANKYMAS
Stacionare gydomą pacientą gali lankyti tik vienas asmuo, kuriam gydytojas išdavė įstaigoje patvirtintos
formos leidimą, kuriame nurodytas lankytojo vardas, pavardė ir lankymo valandos. Lankytojai su
leidimais įleidžiami per ligoninės Centrinio įėjimo duris tik leidime nustatytu laiku. Lankytojas negali
turėti ūmios infekcijos (karščiavimo, kosulio, gerklės skausmo, apsunkinto kvėpavimo, ūminio uoslės
praradimo, vėmimo, viduriavimo ir t.t.) požymių, privalo dėvėti veido kaukę, laikytis rankų higienos. Jei
pacientas guldomas į ligoninę su slaugančiu asmeniu, lankytojo leidimas neišduodamas, slaugantis
asmuo neišleidžiamas iš ligoninės patalpų.

LAUKNEŠĖLIAI pacientams priimami nuo 10 val. iki 17 val., per ligoninės Centrinio įėjimo duris.
Lauknešėlis turi būti su sąrašu, kuriame išvardinti sudėti daiktai, nurodytas paciento vardas, pavardė,
ir skyrius. Priimantis lauknešėlį darbuotojas patikrins lauknešėlio turinį. Prašom nedėti greitai gendančių
maisto produktų.
PACIENTŲ IR SLAUGANČIŲ ASMENŲ MAITINIMAS
Pacientai ir gaunantys nemokamą maitinimą slaugantys asmenys maitinami įprastine tvarka. Visiems
slaugantiems asmenims sudaroma galimybė gauti mokamą maitinimą ligoninėje. Jei slaugantys
asmenys užsisakys išvežiojamą maitinimą, maistas bus perduodamas tokia pat tvarka kaip
lauknešėliai.
Taisyklės nustatytos, kad apsaugotume ligoninės pacientus ir personalą ekstremaliosios situacijos
metu. Prašome geranoriškai bendradarbiauti, laikytis higienos reikalavimų, personalo nurodymų.
Slaugantys asmenys ir pacientai, nesilaikantys taisyklių ir personalo nurodymų, bus išrašomi iš
ligoninės
Atsiradus naujai informacijai, nedelsdami jus informuosime Klaipėdos vaikų ligoninės Facebook
paskyroje ir internetiniame tinklapyje www.kvl.lt
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