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   Hasta, hastaneye yatarken kendisini ziyaret etme hakkı 
verilmesi gereken bir veya birkaç irtibatın adını verir.

   Ziyaretçi, hastanedeki her ziyaretinde bir soru formu dol-
durmak ve ateşini ölçtürmek zorundadır.

   Ziyaretçinin koronavirüs testi sonucunun negatif çıkmış ol-
ması gerekir. İspat: harici PCR testi veya son 24 saat içinde 
yapılmış hızlı bir antijen testi.

   kinci aşısının üzerinden en az 15 gün geçmiş ve aşılarını 
tamamlamış olan kişilerin test yaptırmasına gerek yoktur 
(ispat gerekir: ör. aşı karnesi, aşı belgesi ve fotoğraflı kimlik 
belgesi). 

   COVID-19 atlatmış, aşı olmamış kişiler, enfeksiyondan son-
raki ayın 28. Gününden 6. ayın sonuna kadar test yaptır-
madan hasta ziyaretinde bulunabilirler. İspat gerekir: belge 
veya pozitif COVID testi sonucu.

   Çalışanlarımız bilgileri, aşı veya test belgelerini kontrol 
ettikten sonra ziyaret başlangıç saatini belirten bir ziyaretçi 
kartı düzenlerler. Hastaneler, Korona Koruma Yönetmeliği 
uyarınca talep durumunda sağlık dairelerine iletilebilmesi 
için ziyaretçilerin iletişim bilgilerini kaydetmek ve saklamak-
la yükümlüdür.

   Çalışanlarımız tarafından her ziyaretçiye tıbbi bir ağız ve 
burun koruyucu verilmektedir. Ziyaretçilerin yanlarında 
getirdikleri maskelere izin verilmez. Ziyaret süresince hem 
hasta hem de ziyaretçinin maske takması zorunludur.

   Hastaneden ayrılırken ziyaretin sona erdiği kayıtlara işlenir.
 

Ziyaret Prosedürü

Hasta ziyaretleri altıncı
günden itibaren yapılabilir

Günde yalnızca bir ziyaretçi

Ziyaret süresi
saat 14 ile 19 
arasında en çok
bir saat olabilir
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19

Lütfen kendinizi ve başkalarını koruyun. Hastalar, çalış-
anlar ve ziyaretçiler için enfeksiyon riskini olabildiğince düşük 
tutmak amacıyla aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır:

   Hastaneye yatışının altıncı gününden itibaren her gün her 
hastanın yanına bir saat süreyle bir ziyaretçi girebilir.

   Her gün 14:00-19:00 arası ziyaret saatidir.
   Çok yataklı odalar dahil olmak üzere hasta odasında aynı 
anda sadece bir ziyaretçi bulunabilir. Aynı odada kaldığınız 
hastalarla konuşarak saatleri ayarlarsanız ziyaretçileriniz 
koridorda beklemek zorunda kalmaz.

   Hastanede herkesin ortak kullandığı alanlarda hasta ziyare-
tine izin verilmez. Bölümdeki büfe ve kafeterya ziyaretçilere 
kapalı kalmaya devam etmektedir.

   Hastanın hastane dışında başka kişilerle izinsiz görüşmesi 
tecrit önlemlerine neden olabilir.   Her zaman hijyen kural-
larına uyulmalıdır. Lütfen en az 1,5 metre sosyal mesafeye 
uymayı, yüz maskesi kullanımını ve el hijyenine dikkat 
etmeyi unutmayınız.

Tüm COVID-19 hastalarına,
tüm şüpheli COVID-19 vakaları-
na unutmayın ve yoğun bakım 
ünitesindeki hastalara yönelik 
genel ziyaret yasağı devam 
etmektedir. 

Hastalıkları nedeniyle enfeksiyon riski yüksek 
olan (ter izolasyon) hastalar ziyaretçi kabul 
edemez. Ateşi ve soğuk algınlığı belirtileri olan 
ziyaretçiler kabul edilmez.

Yenidoğanların babaları, palyatif bakım görmekte 
olan hastaların yakınları, çocukların ve 16 yaşına 
kadar olan gençlerin ebeveynlerinden biri, bu 
prosedürden muaf olarak ziyarette bulunabilir.

Tıbbi ve sosyal gerekçelerle uygulanabileceğini 
düşündüğünüz başka istisnalar varsa ziyarete 
gelmeden önce hastanenin ilgili birimine telefon 
ederek bunu görüşebilirsiniz.

Anne adaylarına doğum odasında bir kişinin refa-
kat etmesine izin verilir. Belirli koşullar altında aile 
odalarına geçmek mümkündür.

Acil servisler tüm acil durumlar için 24 saat 
açıktır. Ayakta tedavi bölümlerimiz randevulu 
hastalara açıktır. Bu alanlarda hastalara sadece 
istisnai durumlarda ve tedavi ekibi ile görüşüldük-
ten sonra bir kişi refakat edebilir.

Lütfen
bunları

unutmayın

Ziyaret Kurallarımız

Ziyaretçinin şunlara ihtiyacı vardır:
  tamamlanmış aşılama  

 + 15 gün (ispatlanmalıdır) veya
  PCR testi/hızlı antijen  

testi (< 24 saat) veya
  COVID-19 atlatmış olmak  

(ispat gerekir)


