
Interdicția de vizită și reglementări excepționale

În clinica din Ingolstadt se aplică din nou o interdicție 
de vizită din cauza numărului mare de infectări cu 
coronavirus în cadrul populației. Excepție de aici 
face obstetrica.

În sala de nașteri este permisă o persoană însoți-
toare a mamei. Tații sau o altă persoană însoțitoare 
au voie să înnopteze ulterior nașterii în camera 
destinată familiei. În stația de nașteri rămân permise 
vizitele persoanei însoțitoare între orele 10:00 până 
la 17:00. Condiția preliminară o constituie un test 
Corona negativ. Persoanele însoțitoare primesc la 
naștere un test rapid gratuit în sala de nașteri de la 
moașe.  
Informații suplimentare puteți găsi la:  
www.klinikum-ingolstadt.de/klinik/mutterkind-
zentrum

Se aplică o serie de alte excepții de la interdicția 
vizitei la ordinul unui medic. Vizitele sunt permise, 
în urma acordului, de exemplu, în cazul copiilor, 
care primesc îngrijire în cadrul clinicii, sau în cazul 
pacienților care se află în situații care le pun viața în 
pericol. De asemenea, din motive medicale sunt po-
sibile excepții în cazuri rare.

Intrarea principală de pe Krumenauerstraße este 
închisă. Accesul se face exclusiv prin intrarea de 
vest (de lângă unitatea de primiri urgențe) din Leve-
lingstraße. Prin intermediul unui control al accesului, 
vizitatorii cu permis de exceptare pot intra în clinică, 
pacienții pot contacta unitatea de primiri urgențe 
sau rudele pot preda pachete pentru pacienții care 
primesc îngrijire staționară, între orele 08:00 până la 
17:00. Consultațiile și operațiile au loc conform pla-
nificării.

Renunțarea la o vizită într-o clinică sau invers să nu  
poți vizita o persoană dragă, este o provocare  
pentru toți participanții. De aceea, clinica Ingolstadt 
pune la dispoziție WLAN în zonele publice ale clini-
cii, televizor (30 programe)  și telefon (internațional) 
gratuit.
 
Puteți să le trimiteți celor dragi și prin intermedi-
ul paginii noastre de internet salutări de pe patul 
de spital:  
www.klinikum-ingolstadt.de/grusskarten


