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Regulament de ordine interioară pentru însoțitori 
 

 

Prezentul regulament este obligatoriu pentru însoțitorii copiilor internați. 

Însoțitorii au obligația de a aplica zilnic regulile de igienă individuală (igiena gurii, 

igiena părului, igiena unghiilor, igiena lenjeriei personale, etc). 

 Îngrijirea și alimentarea copiilor se va face în condițiile de igienă deplină (spălatul 

mâinilor înainte și după alimentare, după schimbarea scutecelor, lenjeriei, spălarea sânului 

înainte de alăptare etc).  

Alimentarea copiilor se va face numai conform prescripțiilor medicale. 

 Însoțitorii trebuie să anunțe medicul sau asistenta de orice modificare apărută în starea 

de sănătate sau a copilului.  

Copilul nu va fi lăsat în salon nesupravegheat. 

 Însoțitorii au obligația să anunțe personalul medical (asistent salon, infirmieră salon) 

în cazul în care doresc să părăsească salonul. Acest lucru va fi posibil doar în măsura în care 

personalul secției poate supraveghea copilul la momentul respectiv. 

 Însoțitorii au obligația de a păstra curățenia salonului în care sunt găzduite și a 

întregului spațiu din spital pe unde au de trecut. În același timp trebuie să acorde tot 

concursul îngrijitoarelor în timpul executării curățeniei în salon. 

Însoțitorii nu au voie în patul bolnavului. 

 Este interzis fumatul în spital ca și consumul de băuturi alcoolice. 

Este interzisă păstrarea de alimente în salon. Pot fi totuși păstrate în frigiderul secției, 

cantități mici de alimente strict necesare pe parcursul internării. 

 Hainele se păstreză la garderoba camerei de gardă. Pot fi păstrate în salon numai 

articolele de lenjerie absolut necesare. Este interzisă depozitarea de bagaje în saloane. 

 Orele de vizită sunt cele stabilite de direcția spitalului, zilnic între 15-17 (5 min o 

singură persoană și nu se permite accesul simultan al mai multor vizitatori). 

În timpul vizitei, vizitatorii trebuie să poarte halat sau pelerine de protecție, să nu se 

așeze pe patul bolnavilor.  

Accesul în timpul carantinei și în secția Terapie Intensivă, sunt strict interzise. 

Însoțiorii copiilor trebuie să aibe un comportament decent în spital, respect față de 

personalul medical și de înțelegere față de suferința copiilor bolnavi. 

În conformitate cu Regulamentul Intern al Spitalelor (OMS nr.950/2004), insoțitorii 

pacienților vor prelua o parte din atribuțiile personalului auxiliar sanitar (infirmiere). 

Orice prejudiciu cauzat secției va fi suportat de insoțitorul care l-a provocat. 

 Declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoștință și voi respecta regulamentul 

de ordine interioară, în caz contrar direcția spitalului poate lua măsuri corective. 

 

 

Numele și prenumele însoțitorului: 

Secția: 

Data:      Semnătura însoțitorului: 


