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Vzh|,adom k preh|bujúcej sa nepriaznivej situácii Vo VýVoji ochorenia na cov|D 19 V ce|ej sR

Vás chceme informovať o opatreniach, kto|é sú prijaté V Nemocnici Bánovce - 3. súkromná

nemocnica, s.r.o' a to jednak na zák|ade rozhodnutí hlavného hygienika sR

a ceIoštátnej krízovej komisie, tak ina základe rozhodnutia majitera nemocn ice AG EL sK, a.s.

i na zákIade možnostíreaIizovaných Vo v|astnej réžii nemocnice.

Predovšetkým očakáVarne zodpovedný prístup Všetkých pacientov, ktor| budú chcieť

vyh|'adať pomoc V nemocnici a to jednak v súkromných ambuIanciách Všeobecných Iekárov

i ambuIanciách špeciaIistov, i V ambuIanciách patriacich nemocnici pri ochrane svojho zdravia

izdraVia všetkých ostatných osób ' pacientov, Iekárov, zdraVotníckych zamestnancov

i ostatných zamestnancov - s ktorými sa počas pobytu v nemocnici móžu stretnúť.

Dňom 16.3.2o2o bude nemocnica poskytovať |en akútne zdravotnicke Výkony a končia

V nemocnici Všetky plánované Výkony, t'j ' jednodňoVé výkony na operačných

5á|ach, plánované hospitaIizácie ip|ánované odborné Vyšetrenia na odborných ambuIanciách

a pod.

Počnúc dňorn 77. 3' 2o2o bude nemocnica uzatvorená, pričom Vstup do nemocnice bude

len jediným Vchodom a personá| ipacienti, prípadne ich doprovod sa do nej dostanú |en po

ich operatívnej kontro|e zdravotnickou hIiadkou pri vstl]pe' Týmto opatrením sa očakáva

VYlúčenie prípadných pacientov, ktorí sú postihnutí koronaVírusom' Pacienti Vstupujúci do

priestorov nemocnice budú nútení podpísať aj prís|ušné čestné preh|ásenie, bez ktorého

nebUdú do nemocnice pustení' V prípade Výskytu zistenia príznakov ochorenia covID 19 budú

pacienti umiestnení V izo|ačnej miestnosti s tým, že d,a|ší postup ich ošetrenia bude riešený

V sú|ade s usmernením hIaVného hygienika sR.
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V sobotu, nedeIu a Vo sviatok kontroIu pod|,a pÍedchádzajÚceho odseku pre zamestnancov

nemocnice zabezpečia pracovníčky recepcie a rovnako aj pacientov odoslaných ambuIanciou

pohotovostnej sIL]žby na hospitaIizáciu V nemocnlcl.

AkékoÍVek náVšteW hospitaIizovanýcň pacientov Vnemocnici 5ú ceIoštátne zakázané

a preto rodinní prís|ušníci m6žu potrebné osobné Veci pre hospita|izovaných pacientov

priniesť |en v pracovných dňoch ponde|ok až piatok a Ien V pracovnej dobe t.j. od 7,00 hod do

15,o0 hod., pričom ich odovzdajú s|L,]žbukonajúcej sestre prís|ušného |óžkového oddeIenia,

ktorá ich preberie a naIoží s nimi pod|,a d,a|ších Vnútorných predpisov.

Vstupujúc! pacienti by maIi byť Vybaveníochrannou rúškou pri Vstupe, ktoru budÚ mLrsieť

mať nasadenú na tVári počas ce|ého pobytu V nemocnici.

NáVšteVa |ekárne Vnemocnici je Vréžii zamestnancov |ekárne abude umožnená bez

kontro|y nemocničnej zdravotnej hIiadky a rovnako náVšteva ambuIancie Iekárskej

pohotovostnej s|užby je v réžii s|užbu konajúceho |ekára tejto ambu|ancie a s ním slúžiacej

zdravotnej sestry rovnako bez kontro|y nemocničnej zdravotnej hIiadky'

Žiadame Všetkých návštevníkov o trpezlivé a korektné spráVanie, aby sme spoločne prediš|i

zbvtočným nedorozumenjam, ktoré by moh|i Vyradiť zčinnosti zdravotníkov na pomoc,

ktorych sme VŠetCi V tejto situácii odkazani.

Veríme, že spoločným úsi|ím dokážeme prekonať d,aIej 5a zhoršujúcu situáciu aže

zdravotnícki zamestnanci našej nemocnice nebudú preradení do iných nemocnl čo by

znamena|o úplné zastavenie činnosti nemocn|ce.
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