
KORONAWIRUS

MASECZKI OCHRONNE
Informacje dla pacjentów i osób 
odwiedzających

ZASADY DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Jako osoba odwiedzająca pacjenta zostaną Państ-
wo zarejestrowani podczas kontroli przy wejściu 
głównym. Wejście do szpitala jest dozwolone tylko z 
maseczką typu FFP2.

WSKAZÓWKI STOSOWANIA MA-
SECZEK OCHRONNYCH:

• Maseczkę typu FFP2 należy nosić podczas 
całego pobytu w naszej placówce. 

• Proszę przebywać z odwiedzaną osobą 
wyłącznie w pokoju pacjenta i unikać spacerów 
w budynku i na zewnątrz.

• Aby maseczka dawała właściwą ochronę, musi 
dokładnie zasłaniać nos, usta i podbródek. Dru-
cik na nosie należy odpowiednio uformować.

• Podczas noszenia oraz zakładania i zdejmo-
wania nie należy dotykać zewnętrznej strony 
maseczki ochronnej rękami.

• Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu, 
jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy zakła-
daniu lub zdejmowaniu maseczki. 

• Jeżeli z uzasadnionych przyczyn noszenie ma-
seczki ochronnej jest niemożliwe, proszę poin-
formować o tym naszych pracowników.

• Dodatkowo prosimy o stosowanie standar-
dowych zasad higieny. Obejmują one przede 
wszystkim dezynfekcję rąk i zachowanie dwu-
metrowego dystansu.
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ZASADY DLA PACJENTÓW

W chwili przyjęcia do EvKB i szpitala Mara otrzymają 
Państwo własną maseczkę ochronną. Proszę używać 
jej podczas pobytu w naszych placówkach.

WSKAZÓWKI STOSOWANIA MA-
SECZEK OCHRONNYCH:

• Własną maseczkę ochronną należy nosić w cza-
sie kontaktu z innymi osobami, gdy zachowanie 
dystansu powyżej dwóch metrów jest niemożliwe 
lub jeśli poruszają się Państwo wewnątrz kliniki. 
Nasi pracownicy poinformują Państwa, w jakich 
innych sytuacjach konieczne jest używanie ma-
seczki ochronnej. 

• W sytuacjach, w których noszenie maseczki 
ochronnej nie jest konieczne, prosimy o prze-
chowywanie maseczki w czystym miejscu w szaf-
ce nocnej, aby mogła wyschnąć i być gotowa do 
ponownego użycia. 

• W razie uszkodzenia maseczki ochronnej pro-
szę skontaktować się z naszymi pracownikami. 
Otrzymają Państwo wówczas drugi egzemplarz.

• Aby maseczka dawała właściwą ochronę, musi 
dokładnie zasłaniać nos, usta i podbródek. Dru-
cik na nosie należy odpowiednio uformować.

• Podczas noszenia oraz zakładania i zdejmowa-
nia nie należy dotykać zewnętrznej strony ma-
seczki ochronnej rękami.

• Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu, jeżeli 
potrzebują Państwo pomocy przy zakładaniu lub 
zdejmowaniu maseczki.

• Jeżeli z uzasadnionych przyczyn noszenie ma-
seczki ochronnej jest niemożliwe, proszę poinfor-
mować o tym naszych pracowników.

Szanowni Pacjenci, 
szanowni bliscy pacjentów,

wyjątkowy czas, jakiego obecnie doświadczamy z 
powodu pandemii koronawirusa, wymaga spec-
jalnych działań, aby chronić zdrowie Państwa i 
naszych pracowników. Celem tych środków jest 
zminimalizowanie ryzyka infekcji. Dlatego noszenie 
maseczki ochronnej typu FFP2 w czasie pobytu w 
naszej placówce i na terenie kliniki jest obowiąz-
kowe. Działanie to jest ważnym środkiem w celu 
ochrony Państwa, innych pacjentów oraz naszych 
pracowników.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.  

Pracownicy
Kliniki Ewangelickiej Bethel (EvKB) 
i Szpitala Mara


