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OBVESTILO (veljavnost od 31. 5. 2022)
Vlada Republike Slovenije je 30.5.2022 izdala Odlok (Uradni list 75/2022, ki velja od 31.5.2022) o prenehanju
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni
list RS, št. 68/2022), ki je veljal od 14. 5. 2022, v nadaljevanju Odlok. Na podlagi tega Odloka veljajo v
Bolnišnici Sežana naslednja določila:
A. Pri uporabnikih zdravstvenih storitev tako hospitalne dejavnosti kot specialistične ambulantne dejavnosti
se PCT pogoj NE ZAHTEVA.
B. V skladu z odlokom osebju in pacientom, ki obiščejo ambulanto v Bolnišnici Sežana NI VEČ OBVEZNA
zaščitna maska.
C. Obiski v Bolnišnici Sežana so dovoljeni vsak dan med 14. in 16. uro in sicer iz zdravstvenih razlogov ter
obzirnosti do drugih pacientov največ en zdrav obiskovalec. Zaščitna maska ni več obvezna. Obiskovalci se
morajo med obiskom bolnišnice ravnati po priporočilih NIJZ (razkuževanje rok) ter upoštevati navodila
zdravstvenega osebja.
Posedanje po bolniških posteljah ni dovoljeno. Prav tako na postelje ni dovoljeno odlaganje osebnih stvari
(torbic, plaščev, ipd). Odsvetujemo prinašanje hrane in tekočin.
Obiskovalci s prehladnimi in drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico. Obiskovalec
se sme zadrževati samo v sobi, kjer je nameščen pacient, ki ga je prišel obiskati. Gibanje v drugih prostorih (npr.
sestrske sobe, druge bolniške sobe, kapela, ..) je STROGO PREPOVEDANO. Prav tako se obiskovalce naproša,
da s svojo prisotnostjo zagotovijo mir in tišino v bolniški sobi, kakor tudi na oddelku oz. v celotni bolnišnici.
Obiskovalce tudi prosimo, da ne motijo delovnega procesa na oddelku, da upoštevajo navodila osebja bolnišnice
in, da predvsem upoštevajo čas, ki je določen za obiske.
D. Pietetni obisk najožjega svojca/svojcev pacienta ob izteku življenja, je možen po dogovoru z lečečim
zdravnikom. Veljajo vsa določila kot v točki C, le ura obiska je v dogovoru z lečečim in/ali dežurnim
zdravnikom.
Vodstvo Bolnišnice Sežana in Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb

