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NÁVŠTĚVY

Při příchodu do Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, (dále jen
PLP) oznamte, prosím, svoji totožnost službu konajícímu personálu na vrátnici
a sdělte, za kým přicházíte.
Vyčkejte příchodu pacienta nebo personálu.
V případě, že se pacient ze zdravotních či jiných důvodů nemůže dostavit, přijde
pro Vás na vrátnici personál ze stanice, kde je pacient hospitalizován a odvede Vás
na stanici.
Respektujte „Domácí řád PLP“ a pokyny personálu, zejména ohledně dodržování
nastavených hygienických a epidemiologických opatření.
Pacienti mohou opustit areál PLP pouze se souhlasem lékaře.
UPOZORNĚNÍ – V léčebně není dovoleno pořizovat obrazové
či zvukové záznamy hospitalizovaných pacientů ani zaměstnanců PLP.
Pohyb po areálu v době návštěv je na vlastní riziko. Volné pobíhání psů je
zakázáno.
Koupání v bazénu není povoleno.
V léčebně je zakázáno požívání alkoholických nápojů. Ke kouření využívejte
vyhrazené prostory v areálu nebo místo, které je vzdáleno vždy minimálně 5 metrů
od budovy.
Přinesete-li pacientovi finanční hotovost, v případě potřeby ji předejte proti
stvrzence službu konajícímu personálu.
Konzultaci se sloužícím lékařem Vám během návštěv zprostředkuje na požádání
službu konající personál.
Používání jakýchkoliv elektrických spotřebičů vnesených do léčebny je zakázáno.
Dále je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením v areálu PLP.
Doporučená doba návštěv je každou středu od 13:30 do 15:30 hodin, v neděli
a o svátcích v době od 10:00 do 11:30 hodin a od 13:30 do 16:30 hodin.
Návštěvy nezletilým osobám nedoporučujeme, možné jsou pouze v doprovodu jiné
plně svéprávné dospělé osoby, která za ně nese po celou dobu návštěvy
zodpovědnost, a to vždy po předchozím projednání a se souhlasem ošetřujícího
lékaře. Personál má právo, v případě naléhavé situace, návštěvu přerušit! Ředitel
léčebny je oprávněn z provozních, hygienických, epidemických či jiných
závažných důvodů návštěvy omezit nebo zakázat. Nenavštěvujte pacienty, pokud
jste sami nemocní. Chovejte se tiše s ohledem na ostatní pacienty a návštěvy.
Je zakázáno vnášet do PLP psychoaktivní drogy, zbraně, výbušniny či jiné
nebezpečně předměty.
V léčebně je nainstalován kamerový systém, a to z důvodu ochrany majetku, života
a zdraví osob, proto můžete být v tomto systému zachyceni.
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