Sağlık formu
Form sayfası

Sayın Bayanlar ve Baylar,
Hessen Eyaleti Hükümeti, hastaneler için ziyaret kurallarını gevşetti. Yeni kurallar, 15. Temmuz 2020
Çarşamba günü itibariyle tüm Hessen için geçerlidir. Fulda Kliniği için hastaların güvenliği en yüksek
önceliğe sahiptir. Lütfen tüm sorulara doğru cevapları veriniz.
Koronavirüs (COVID-19): Hasta ziyareti ya da refakati prosedürü
Hastalar gün başı en fazla bir kişi tarafından bir saat süreyle ziyaret edilebilir ya da refakat edilebilir. Değişen
kişilere sadece istisnai durumlarda izin verilmektedir. Ziyaret saatleri: Pzt - Cu saat 14.00 - 18.00 arası; Cts,
Pa, resmi tatiller: saat 11.00 - 17.00 arası
Hasta:
Adı Soyadı:
Doğum tarihi:
Bölüm ve oda:
Ziyaretçi ya da refakatçi
Adı Soyadı:
Adres:
Telefon:
Hazırda bulunma: Tarih:

Saati: Saat

-

arası

(klinik tarafından doldurulacaktır)

Sağlık soruları
Son 14 günde Robert-Koch-Enstitüsünün listesi uyarınca riskli olan bölgelerde bulundunuz mu (bakınız ekteki
liste)?
Evet
Hayır
Ateş, solunum sorunları veya öksürme gibi gribe benzer belirtileriniz var mı?
Evet
Hayır
Son zamanda koku veya tat duyusu kaybı fark ettiniz mi?
Evet
Hayır
Son 14 günde SARS-Co-2 virüs hastalığına sahip bir kişi ile temasta bulundunuz mu?
Evet
Hayır
Son 14 günde karantinada bulunan veya bulunmuş olan bir kişi ile temasta bulundunuz mu?
Evet
Hayır
İmzam ile yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini teyit ederim. Bu formda bilgi
vermeme ya da bu formu imzalamama hakkına sahipsiniz. Bu durumda ev hakkımızdan faydalanıp size erişim
sağlamama hakkımızı saklı tutuyoruz. Size bunu her bir ziyarette tekrardan sormamız gerektiğine anlayış
göstermenizi rica ederiz.

Yer, tarih

imza

Bu vesile ile hem veri korumaya ilişkin bilgi sayfasını hem de hijyen ile davranış önlemlerine ilişkin bilgi
sayfasını teslim alıp hakkında bilgi sahibi olduğumu teyit ederim. Hijyen ve davranış önlemlerini anladım ve
onlara uyacağım.

Tarih
Dosya adı:
Oluşturan:
Serbest
bırakma:

İmza
KH-FB Fragebogen für Besuchs- und Begeleitpersonen (1-00)__TR.docx
Bärbel Schwalm (Hukuk/Uyum), Ingrid Friese (Hizmet muhasebesi)
Priv.-Doz. Dr. Thomas Menzel (VS), Burkhard Bingel (VS)

Sayfa:
Oluşturma tarihi:
Serbest bırakma
tarihi:

1/1
13.07.2020
13.07.2020

Çıktıları eskimiş olabilir - Versiyonun güncelliğini düzenli olarak kontrol ediniz
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