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Geltungsbereich:
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KVSW allgemein

Korona salgını süresi boyunca ziyaretçi / giriş kaydı

ID-Nummer:

D5270

Hayır

Evet

1. Şu anda koronavirüs ile bağlantılı olarak izolasyon yükümlülüğünde misiniz?


Son 2 hafta içinde kanıtlanmış bir COVID-19 hastalığınız oldu mu veya aksi
ispatlanmamış şüpheli bir durumunuz oldu mu (belgelenmiş iki negatif
sürüntü bulunmamakta)?



Son 2 hafta içinde koronavirüs ile enfekte olmuş bir kişiyle korunmasız temas
kurdunuz mu?

2. Şu an veya son 2 hafta içinde aşağıdaki semptomlardan en az birine sahip
oldunuz mu: Nefes darlığı, yeni gelişen öksürük, ateş, koku veya tat kaybı?
Tüm soruları “hayır” ile cevaplayabilirseniz, kliniğe girmenize izin verilir. Bunun
için aşağıdaki koşullar geçerlidir:
 Yatan hasta başına maksimum bir ziyaretçiye günde bir saat izin verilir. Yardıma ihtiyaç duyan ayakta
tedavi gören hastalara, maks. bir kişi eşlik edilebilir. COVID bölümlerini düzenli olarak ziyaret etmenin mümkün
olmadığını lütfen unutmayın!
Tamamen aşı olmuş veya iyileşmiş ziyaretçiler, ziyaretçi sayısı sınırlamasına dahil değildir.
 Ziyaretçiler ve harici kişiler her zaman kendi getirdikleri bir FFP2 maskesi veya benzer standarda (ör. N95,
CN95) sahip bir maske takmalıdır. Ek: İlçede insidans değeri 1 (yedi günlük insidans değeri en fazla 10)
geçerliyse, FFP2 maske zorunluluğu geçerli değildir. Bu durumda, bir tıbbi ağız-burun koruması yeterli olur
(istisna: Son derece hassas hastaların bulunduğu bölümler).
 Ziyaret esnasında vücut ısınız 37,5°C’den yüksek olmamalıdır.
 Kliniğe girerken ve çıkarken veya hasta ile temastan önce ve sonra hijyenik el dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
 Öngörülen mesafe kurallarına (1,5 m) uyun - özellikle, yabancı hastalara ve çalışanlara karşı.
 Mümkünse fiziksel temastan kaçının (el sıkışma, sarılmalar vb.).
SARS-CoV-2-virüsünün (“koronavirüs”) enfeksiyon zincirlerini takip etmek için iletişim bilgilerinize
ihtiyacımız var. Lütfen tüm alanları büyük harflerle doldurun.
Adı ve Soyadı
İletişim adresi (cadde, ev numarası, posta kodu, şehir)
İletişim için telefon numarası

Ziyaretin başlangıç

Hastanın adı ve soyadı

saati
Ziyaretin bitişi (planlanan)
saati

Giriş koşulları* (sadece ziyaretçiler tarafından doldurulacak):

Tamamen aşılanmış

güncel, negatif test

*İlçede güncel olarak insidans değeri 1 geçerliyse klinik ziyaretlerinde negatif test gösterme zorunluluğu geçerli değildir.

Şehir

Böblingen
Calw
Herrenberg

Leonberg
Nagold
Sindelfingen

Tarih (GG AA YY)

İ mza

İmzanızla, tüm bilgileri doğru bir şekilde doldurulduğunuzu ve bu verilerin dört hafta boyunca saklanmasını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Verileriniz, Enfeksiyondan
Koruma Yasası, Madde 16, 25 uyarınca sağlık müdürlüğüne veya yerel polis departmanına bilgi vermek amacıyla
kaydedilecektir. Kaydedilen veriler dört hafta sonra silinecektir. Kişisel verilerin kaydedilmesi, Baden-Württemberg eyaletinin mevcut Korona Yönetmeliğine
dayanmaktadır. Veri koruma ile ilgili bilgiler www.klinikverbund-suedwest.de adresinden veya QR kodu üzerinden bulunabilir.

Verfasser: T. Schuster
Gedruckt: 14.07.2021

Freigabe: Matheus Ingo

Gültig bis: 31.08.2021

Jeder Papierausdruck ist auf Aktualität zu prüfen.

Bestellnummer:
Seite 1 von 1

