
             

             

             

             

             

             

             

             

             

A N U N Ț 

Vă informăm că în baza Ordinului  MS nr.  3670 din 6 dec. 2022 s-a 

stabilit programul de vizite la nivelul spitalului astfel: 

 

a). pentru ATI 

interval orar (indiferent de zi) 12,30 – 13,30 și 16 – 17, astfel:  

- în saloanele mai mici, cu mai puțin de 4 paturi este permis accesul a 1 

vizitator/pacient, iar vizita va avea o durată de  maxim 10 minute. 

Pacienții sunt vizitați pe rând.  

- în saloanele mai mari, cu mai mult de 4 paturi pot fi vizitați 2 pacienți în 

același timp de câte 1 vizitator/pacient iar vizita va avea o durată tot de 10 

minute. 

 

b). pentru restul secțiilor cu paturi: 

interval orar pentru zilele lucrătoare  14 – 18  

interval orar pentru zilele libere și sărbătorile legale  9 – 12 și 15 – 18, astfel: 

- în saloanele mai mici, cu mai puțin de 3 paturi este permis accesul a 1 

vizitator/pacient, iar vizita va avea o durată de  maxim 30 minute. 

Pacienții sunt vizitați pe rând.  

- în saloanele cu 4 – 6 paturi pot fi vizitați 2 pacienți în același timp de câte 

1 vizitator/pacient iar vizita va avea o durată de maxim 30 minute. 

- în saloanele mai mari, cu mai mult de 6 paturi pot fi vizitați 3 pacienți în 

același timp de câte 1 vizitator/pacient iar vizita va avea o durată tot de 30 

minute. 



În situații epidemiologice deosebite, care vor fi anunțate, în prealabil, de 

către manager, tuturor secțiilor cu paturi, durata vizitei poate fi limitată sau vizita 

poate fi suspendată. 

Nu este permis, în nici o situație, accesul vizitatorilor care au semne clinice 

de infecții acute sau care sunt sub influeța alcoolului sau a unor substanțe interzise 

prin legislație. 

 

În cazul pacienților în stare terminală aflați în oricare secție, cu excepția 

sectiei ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul, zilnic, indiferent de oră.  

 

 


