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NOTĂ INTERNA

în atenția,
Medicilor șefi de secție
Șefilor tuturor compartimentelor din structura spitalului

Având în vedere:
- contextul epidemiologie cauzat de evoluția infecției cu noul coronavirus
(SARS-CoV-2);
- deciziile stabilite în ședința Comitetului Director din data de 9 martie
2020,

Se stabilesc următoarele măsuri, a căror respectare are caracter
obligatoriu, astfel:
Art.1 - Accesul în incinta spitalului este permis pentru următoarele categorii

de persoane fizice:
a. personalul echipajelor care însoțesc ambulanțele serviciilor de urgență,
inclusiv polițiști și jandarmi;
b. persoanele programate pentru internări, numai dacă au domiciliul stabil
în județul Prahova-programare confirmată telefonic de medicul curant;
c. persoanele cu sau fără bilete de trimitere și fără programare care
solicita consult psihiatric de urgență;
Acestea vor fi îndrumate pentru consult de specialitate la Camera de
gardă a spitalului, unde vor fi consultate de către medicul de gardă;
d. persoanele programate pentru consultații/proceduri în cadrul
Ambulatoriului de specialitate;
e. personalul:
- agenților economici care asigură aprovizionarea spitalului cu alimente,
medicamente și materiale sanitare;
- agenților economici specializați în colectare deșeurilor;
- firmelor de salubritate.
Accesul tuturor persoanelor fizice menționate la punctele b., c„ d. si e.
este permis numai după efectuarea triajului epidemiologie de către asistentul
medical desemnat, in condițiile in care rezultatul chestionarului este negativ,
conform procedurii.
Art.2 - Accesul în incinta spitalului esto interzis pentru următoarele

categorii de persoane fizice:
a) aparținători;
b) vizitatori;
i

c) reprezentați medicali și ai firmelor de distribuție a medicamentelor;
d) persoanele care solicită diverse avize/documente medicale.
Pentru persoanele menționate la aliniatul “d” programarea eliberării
avizelor medicale solicitate se va face numai telefonic, respectiv la numărul
de telefon 0344/ 101 118int.800.
e) persoane din exteriorul spitalului care solicită participarea la slujbele
religioase oficiate in Biserica Spitalului Voila.
Art.3 - Efectuarea triajului epidemiologie:

-

-

în intervalul orar 7,00 - 18,00, triajul epidemiologie se va face de către
asistentul medical desemnat, la Punctul de triaj organizat la Poarta
spitalului;
în intervalul orar 18,00- 07,00: persoanele fizice care solicită consult
psihiatric de specialitate, prezentându-se la spital cu mijloace de
transport proprii, vor fi însoțite până la Camera de gardă de către
personalul care asigură paza spitalului sau de către brancardier, după
caz, triajul epidemiologie, consultul și evaluarea psihiatrică efectuânduse de către medicul de gardă.

Art.5 - începând cu data prezentei notei interne se limitează efectuarea
Internărllor doar pentru cazurile apreciate de către medic drept urgențe

psihiatrice sau în pusee acute de boală, si care nu pot fi tratate prin rețeaua
de Ambulatoriu de specialitate.
Pentru persoanele fizice programate pentru consult pshiatric de specialitate,
având domiciliul stabil în alt județ decât județul Prahova, reprogramarea
acestora se va face telefonic de către fiecare medic curant, în funcție de
evoluția infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și a măsurilor stabilite în
acest sens de către instituțiile centrale abilitate.
Serviciul RUNOS va asigura transmiterea prezentei Notei interne
medicilor șefi de secție și șefilor tuturor compartrimentelor din structura
spitalului.

MANAGER,
Dr. Irina Minescu
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