REGULAMIN PORODÓW RODZINNYCH W SZPITALU
POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM
ŁUBINOWA 3 SP. Z O.O. W KATOWICACH
W CZASIE PANDEMII COVID-19
Regulamin obowiązuje od 18.01.2022 r.
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec
dziecka lub inna bliska osoba wskazana przez pacjentkę).
2. Osoba towarzysząca powinna:
•
w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie
powinna mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14
dni przed terminem porodu,
• w dniu porodu powinna obowiązkowo okazać personelowi Szpitala jeden z poniższych
dokumentów do wyboru:
- wynik badania laboratoryjnego (wersja papierowa lub elektroniczna) potwierdzający
negatywny wynik testu (antygenowy lub PCR) w kierunku zakażenia COVID 19
(ważny do 48 godzin od momentu pobrania). Test można również wykonać w Izbie
Przyjęć Szpitala Położniczo-Ginekologiczego Łubinowa 3 Sp. z o.o.
- certyfikat przechorowania COVID-19 ważny do 3 miesięcy od daty dodatniego
wyniku testu (antygenowego/PCR) potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy).
- aktualny Unijny Certyfikat COVID-19 (dokumentujący szczepienie).
3. Pacjentka i jej osoba towarzysząca przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny
przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z
osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
4. Przy przyjęciu do Szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co
pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz wypełnia formularz
ankiety epidemiologicznej:
•
•

Ankieta dla osoby towarzyszącej
Ankieta dla pacjentki

5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po
wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.
6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie Szpitala zachowuje bezpieczny 2metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych.
W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z zaleceniami osoby
prowadzącej poród.

7. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres
pobytu w sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę oraz ubranie ochronne.

8. Ze względów bezpieczeństwa osoba towarzysząca podczas porodu i pacjentka rodząca
podczas przemieszczania się po terenie Szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte
usta i nos atestowaną maseczką ochronną.
9. Po zakończonym kontakcie „skóra do skóry” osoba towarzysząca opuszcza Szpital.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad
obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.
Sale pobytowe
Droga Pacjentko!
1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.
2. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
4. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub
jednorazową chusteczką.
5. Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:
•

gdy personel szpitala wchodzi do sali,

•

gdy poruszasz się po szpitalu (badanie poza oddziałem pobytu, itp.)

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

