
Stimați pacienți și aparținători, Conducerea Spitalului de Pediatrie Ploiești vă  informează că,  

urmare a instituirii stării de alertă, în vederea  prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  se 

instituie următoarele măsuri de organizare și desfășurare a activității în ambulatoriul de specialitate: 

- Pacienții care doresc tratament ambulatoriu vor solicita telefonic programarea la numărul 

0PEDIATRIE  (0733428743) , de unde vor fi direcționați către cabinetul de specialitate  cerut, 

unde li se va indica ziua și ora prezentări și condițiile în care se vor prezenta; 

- Fiecărui pacient, la sosirea la cabinet,  i se va aplica masura triajului epidemiologic prin 

masurarea temperaturii corporală care va trebui să nu depășească 37,3 grade Celsius, pentru a fi 

admiși  în clădire. De asemenea, este obligatorie purtarea măstii. (vor purta mască simplă 

chirurgicală). 

Pentru ca siguranta pacientului reprezinta o prioritate a unității noastre, la recomandarea Organizației 

Mondiale a Sănătății,  Spitalul de Pediatrie a luat toate măsurile de prevenție  și  a aplicat  prevederile 

tuturor hotărârilor emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU)  în vederea  

limitării răspândirii virusului COVID-19. 

Măsurile  luate, cu impact direct asupra pacienților și a aparținătorilor acestora, ca o preocupare 

pentru siguranta acestora,  sunt: 

 RESTRICȚIONAREA ACCESULUI ÎN SPITAL: 

o  ACCESUL ESTE PERMIS ÎN SPITAL  DOAR  PACIENȚILOR  MINORI 

ÎNSOȚIȚI DE UN SINGUR APARȚINĂTOR, ÎN URMA TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC.  

o Aparținătoriilor  pacienților internați  le este interzis accesul în incinta spitalului până 

la data la care se vor relua vizitele și care va fi comunicată ulterior. 

 PUNCTUL DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC -  este  funcțional și este situat la intrarea în 

spital, unde  personalul instruit va face triajul pacienților prin veificarea temperaturii, a simptomatologiei și  a 

completării  formularului de anchetă  epidemiologică.   

 LIMITAREA PROCEDURILOR  MEDICALE, ÎN SPECIAL  ALE CELOR 

CHIRURGICALE  - în situațiile care permit amânare, este de preferat  a se amâna intervețiile în cazurile 

care nu reprezintă urgență. 

 STOCURILE DE MATERIALE – am asigurat stocurile de materiale  sanitare și 

dezinfectante necesare pentru gestionarea  cât mai eficient a acestei situații epidemiologice  și pentru a 

asigura  siguranța  pacienților, dar  și a personalului. 

 CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA – s-a  intensificat frecvența activităților de  curățenie și 

dezinfecție  în toată incinta spitalului 

 

 

 



TOTODATĂ  

!! PENTRU EVITAREA EXPUNERII PACIENȚILOR NOȘTRI  LA RISCURI SUPLIMENTARE, 

APELĂM LA ÎNȚELEGEREA DUMNEAVOASTRĂ  ȘI VĂ RUGĂM SĂ DAȚI DOVADĂ DE 

RESPONSABILITATE ȘI: 

 să respectați cu strictețe  măsurile de prevenție comunicate oficial 

 să  respectați recomandările personalului medical 

 să evitați zonele aglomerate 

 să solicitați recomandări și informații pe linia TELVERDE pusă la dispoziție de Ministerul Sănătății, 

sunând la numărul 0 800 800 358 

 să  nu insistați pentru a vi se permite acesul în spital 

 să vă prezenați  justificat la Compartimentul de Primiri Urgențe (starea de sănătate necesită evaluare 

medicală de urgență) 

 să limitați pe cât posibil solicitarea de consultații sau investigații paraclinice în ambulatoriu dacă 

acestea pot fi amânate  

Înțelegerea  de către dumneavoastră a recomandarilor vin atât  în sprijinul nostru, ca profesioniști,  dar 

și în protejarea copiilor noștri. 

 

 

VĂ MULȚUMIM  PENTRU COLABORARE! 


