
INFORMACJA DLA PACJENTA 

Proszę w okresie do dnia planowego przyjęcia do szpitala, stosować ogólne zasady ograniczające 
szerzenie zakażenia tj.: 

• Ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami. 

• Przy niezbędnych kontaktach z innymi osobami   
o zachować odległość co najmniej 2m. 
o zasłaniać usta i nos w przypadku kichania i kaszlu 
o używać maseczki ochronnej. 

• Często myć i dezynfekować ręce. 

• Dokonywać codziennie w godzinach rannych i wieczornych, pomiaru temperatury ciała. 
W przypadku wystąpienia objawów takich jak: 

• wzrost temperatury ciała powyżej 38 °C oraz 

• kaszel i/lub duszność  
proszę skontaktować się z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub infolinią 
NFZ - 800 190 590, 
oraz proszę o powiadomienie Szpitala Rehabilitacyjnego w Popielówku o braku możliwości 

zgłoszenia się do przyjęcie z wyznaczonym terminie – tel. 75 789 13 30 

 

W wyznaczonym do przyjęcia dniu: 

1. Należy przyjechać na wyznaczoną godzinę i zgłosić ten fakt przez domofon pracownikowi Recepcji 

szpitala. Z osobą przyjmowaną może przyjechać tylko jedna osoba jako opiekun. 

2. Pracownik Recepcji poinformuje, gdzie należy zaparkować po wjeździe za bramę szpitala. 

3. Do czasu wjazdu należy zaparkować i czekać przed bramą szpitala. 

4. Po wjeździe na teren szpitala i zaparkowaniu w wyznaczonym miejscu, proszę oczekiwać w aucie do 

czasu pojawienia się personelu realizującego przyjęcie. 

5. Do Izby Przyjęć wchodzi tylko osoba przyjmowana do szpitala. Opiekun oczekuje w aucie do czasu 

decyzji o przyjęciu do szpitala.  

6. Pacjent w dniu przyjęcia powinien mieć, ze sobą: 

• Skierowanie do szpitala. 

• Dowód osobisty. 

• Oświadczenie / zgodę na rehabilitację stacjonarną. 

• Uzupełniającą dokumentację medyczną – jeżeli o taką dokumentację prosiliśmy telefonicznie. 

• Przygotowany zapas leków przyjmowanych przez Pacjenta w związku z leczonymi chorobami 

przewlekłymi – zapas stosowny do przewidywanego czasu pobytu w szpitalu. 

• Zestaw odzieży i przyborów osobistych odpowiedni do przewidywanego czasu pobytu w szpitalu. 

7. W związku z obowiązującym stanem epidemii, szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin, dlatego wszelkie 

kontakty bezpośrednie z osobami spoza szpitala są zabronione do odwołania. 

8. O ewentualnych ograniczeniach w poruszaniu się po terenie szpitala poinformuje personel szpitala. 

9. Każdy Pacjent ma ustalane indywidualne harmonogramy realizacji zabiegów w pracowniach 

rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, z wyznaczonymi godzinami tych zabiegów. Należy czekać w 

swoim pokoju na pojawienie się fizjoterapeuty, który zabierze Państwa na zabiegi. Nie wolno wcześniej 

przychodzić na zabiegi i gromadzić się z innymi Pacjentami pod pracowniami. 

 


