Lütfen Nörolojik Rehabilitasyon Kliniği'nin yanı sıra
Nörolojik ve Nöroşirüjik Yoğun Bakım Kliniği ve Çocuk Nörolojisi Kliniği'ne ait
iki farklı ziyaret düzenlemesini dikkate alın (sonraki sayfa).

ZİYARET DÜZENLEMESİ
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON KLİNİĞİ
VE NÖROLOJİK VE NÖROŞİRÜJİK YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ

Hastalarımızın hastanede yatılı tedavisi sırasında ziyaret edilmesi aşağıdaki koşullar
altında mümkündür:
>
Tam COVID-19 aşısı veya hastalığı geçirme durumu nedeniyle kazanılan bağışıklık
(kanıt talep edilir).
>
18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler yalnızca vakaya bağlı olarak istisnai durumlarda
ziyaretçi olarak kabul edilir.
İstisnai durumun değerlendirilmesi tedaviyi yürüten doktorlar tarafından gerçekleştirilir.
>
Girişte, ziyaretinizin sonunda tekrar teslim edeceğiniz bir ziyaretçi kartı alacaksınız.
Bu kartı, ziyaretiniz süresince yanınızda bulundurmalı ve talep edildiğinde
göstermelisiniz.
>
Lütfen yanınızda geçerli ve aynı gün içinde (ziyaret tarihinde) alınmış bir hızlı antijen
testi sonucu getirin ve girişte bunu ibraz edin.
>
Günde/hasta başına en fazla bir ziyaretçi – en fazla bir saat.
>
Engelli ziyaretçilerin refakatçileri kendilerine hasta odasına kadar refakat edebilir.
REHABİLİTASYON KLİNİĞİ ZİYARETÇİ SAATLERİ: her gün 10.00 ile 12.00 ve 13.00
ile 18.00 saatleri arasında.
Ziyaretçi hizmetleri üzerinden randevu alınması zorunludur.
Pazartesi ila Cuma , saat 09.00 ile 12.00 arasında (0 21 59) 679-52 24 numaralı telefon
veya besucherservice@stmtk.de e-posta adresi üzerinden hizmetinizdedir. Pazartesi ila
Cuma saat 07.00 ile 14.00 arasında işlem yapılabilir. Cuma günleri öğleden sonra ve
hafta sonları, ayrıca resmi tatil günlerinde ziyaretçi hizmetleri hizmet vermemektedir.
AKUT KLİNİĞİ ZİYARET SAATLERİ:
her gün 10.30 ile 12.00 ve 15.00 ile 17.00 saatleri arasında. Ziyaretler randevusuz
gerçekleştirilebilir, ancak ana girişte kayıt zorunludur.
Acil muayeneler nedeniyle ziyaretlere ara verilmesi gerektiğini bildirmek isteriz.
Lütfen dikkate alın:
>
Akut solunum yolu hastalıklarınız (ör. öksürük veya burun akıntısı) ve/veya
yüksek ateşiniz varsa veya mevcut RKI tanımına göre son 14 gün içinde bir virüs
varyantının etkili olduğu bir alanda bulunduysanız hiçbir koşulda hastaneye
giremezsiniz.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
>
Hastaneye ve hasta odasına giriş ve çıkışlarda ellerinizi dezenfekte edin.
>
Diğer insanlarla aranızda 1,5 metre mesafe bırakın.
>
Binanın her yerinde ve her zaman bir FFP2 maskenin takılması zorunludur.
>
Klinik personelinin talimatlarına uyun.

Lütfen aşağıya kaydırın

ZİYARET DÜZENLEMESİ
ÇOCUK NÖROLOJİSİ KLİNİĞİ
İÇİN ZİYARET KURALLARI

ÇOCUK NÖROLOJİSİ KLİNİĞİ İÇİN ZİYARET KURALLARI
Çocuk Nörolojisi Kliniği'ne yapılacak ziyaretler ancak önceden e-posta yoluyla kayıt işlemiyle
mümkündür! Açık alan (dışarıda, klinik alanında) veya kapalı alandan (hasta odası içerisinde) bağımsız
olarak, ziyaret taleplerinizi lütfen sadece aşağıdaki e-posta adresi üzerinden iletin:
MTKPaediatriebesuch@vkkd-kliniken.de. Kayıtlar yalnızca Pazartesi ila Cuma günleri
saat 07.00 ile 14.00 arasında yapılabilir. Hastanın tedavi planına da işlenecek olan randevu hakkında bir
geri bildirim alacaksınız. Bu sayede hangi kişilerin hangi saatlerde çocuk kliniğinde bulunduğunu veya
dışarıda hastalarımızla temas kurduğunu anlayabiliyoruz.
Ünitede hasta odasına yapılan ziyaretler:
Genel olarak hafta içinde veya hafta sonunda yapılabilecek ziyaretler, hasta odasında yalnızca bir kişi
olacak şekilde, günlük bir saat ile sınırlandırılır. Sadece istisnai durumlarda ve yalnızca tedavi eden doktor
ile yapılan görüşme neticesinde hastanın kardeşleri de getirilebilir (güncel antijen testi sonucu ile).

Çift kişilik odada kalan çocuklar ya ziyaretçi ile odada baş başa görüşür ya da hasta bakım personeli
tarafından görüşmeler için bir yer tahsis edilir.
Dışarıda gerçekleştirilecek randevular (klinik alanı) için aşağıdakiler geçerlidir:
Ziyaretler klinik alanı içerisinde, sadece randevusu olan bir kişi ile, günde bir defa bir ila iki saat olacak
şekilde gerçekleştirilebilir. Lütfen kliniğe ana girişten girin ve danışmaya müracaat edin.
Mevcut RKI tanımına göre bir yüksek insidans bölgesinden geliyorsanız veya o bölgede tatil yaptıysanız,
lütfen döndükten sonraki 14 gün içerisinde çocuk nörolojisi kliniğine yapacağınız ziyaretlerden kaçının.
22.11.2021 tarihinden itibaren, herkes için 2G Plus kuralı geçerlidir:
Tam aşılılar; AB tarafından onaylanan aşı türlerinden birinin 2. dozunu olduktan sonraki

15. günden itibaren (kanıt talep edilir!)

Daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş kişiler; enfeksiyon veya pozitif

SARS-CoV-2 testi üzerinden en az 28 gün ve en fazla üç ay geçti ise (kanıt talep edilir!)
Daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş kişiler; AB tarafından onaylanan

aşı türlerinden biri ile aşı olduktan sonraki 15. günden itibaren (kanıt talep edilir)
Tüm
ziyaretler için aşağıdakiler geçerlidir: Şu andan itibaren, lütfen ziyaret randevunuza

gelirken güncel bir antijen testi sonucunu yanınızda bulundurun ve ana girişte onunla
müracaat edin.
Ziyaretçi kartı: Şu andan itibaren, tüm ziyaretçilere girişte bir ziyaretçi kartı verilecektir.

Bu kart, talep edildiğinde gösterilmelidir.
Aşı olmamış kişiler yalnızca istisnai durumlarda sorumlu uzman doktor ile

önceden yapılan görüşme neticesinde bir ziyaret randevusu alabilir!
Dış veya iç alanda gerçekleştirilecek tüm ziyaret randevuları için aşağıdakiler geçerlidir:
Mutlaka bir FFP2 maskesi takın! Lütfen mutlaka fotoğraflı bir resmi belgeyi (ör. kimlik belgesi) de
yanınızda bulundurun.

