
1 Haziran 2021‘den 
itibaren geçerli olan 
ziyaret kuralları

SARS-CoV-2-virüsüne karşı korumak için, kliniklere yapılan 
ziyaretler büyük ölçüde yasaklanmıştı. Ziyaretlere artık ihtiyatlı
olarak tekrar izin verilecektir. Tüm hastaları ve çalışanları 
SARS-CoV-2-enfeksiyonlarından korumak hala çok mühimdir; 
ancak hastalarımızın ziyaret isteğini de karşılamak istiyoruz.

Lütfen ziyaret esnasında bazı önemli noktaları göz önünde
bulundurunuz:

Hastalarımızı günde bir kişi ziyaret edebilir. 
Lütfen olduğunca az sayıda farklı insanın 
ziyarete gelmesi için, mümkünse ailenizden
bir ziyaretçi üzerinde anlaşın.

Şayet hastanın 5 günden az bir süreliğine 
hastanede kalması bekleniyorsa, ziyarete 
izin verilmez.

Yalnızca SARS-CoV-2-enfeksiyonu belirtileri 
olmayan kişilerin ziyaret etmesine izin verilir.



Ziyaret prosedürü

Çalışanlarımız aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk 
duyacaktır. Tüm hastalarımızı ve çalışanlarımızı korumak için göster-
diğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz!

Her gün 13:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret 
mümkündür. Ziyaretler iki saatten fazla sürmemelidir.

Her ziyaretçi, klinik alanına girmeden önce, aktüel 
SARS-COV-2 ile enfekte olmadığı kanıtlamalıdır. Bu şu 
yollarla mümkündür:
• Aşı kartı veya iki doz aşı onayı, fakat son aşılama dozunun  

en az 14 gün önce yapılmış olması gereklidir, veya
• 4 haftadan fazla ve 6 aydan daha kısa bir süre önce

COVID hastalığından iyileştiğinize dair pozitif  
PCR-testini göstererek, veya

• 6 aydan daha uzun bir süre önce COVID hastalığından
iyileştiğinize dair ve o zamanın pozitif PCR-testini, artı  
14 günden fazla bir süre önce bir doz aşı olduğunuza  
dair bir belge veya onayını göstererek, veya

• Onaylanmış negatif SARS-CoV-2 test sonucu. Test  
sonucu 24 saatten eski olmamalıdır.

İdentifikasyon için fotoğrafı olan bir kimlik/pasaport 
gereklidir.

Ziyaretçilerin UMM-kampüsünde FFP2-maskesi takma 
zorunluluğu vardır.

Tüm ziyaretçiler bölümlere ve hasta odasına girmeden 
önce ve odadan ve bölümlerden çıktıktan sonra ellerini 
dezenfekte etmelidir.

Tüm kişiler arasında her zaman en az 1,5 metrelik bir 
mesafe korunmalıdır. Lütfen doğrudan temastan 
kaçının ve diğer sevgi dolu jestlerle dayanışmanızı 
gösterin.

Paylaşılan odalarda, gerekli mesafeyi koruyabilmek için, 
asla aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi bulunmamalıdır.

Yürüyebilen hastalar, ziyaretçileriyle birlikte temiz 
havada yürüyüşe çıkabilirler. Bu, yatalak olan ve diğer 
hastaların ziyaretlerini kolaylaştırır.


