COVID-19 info
Tõkestamaks COVID-19 levikut ning kaitsmaks oma patsientide ja
haiglatöötajate tervist, palume lähtuda järgnevatest juhistest.

Vastuvõtule tulemine
• Vastuvõtud toimuvad kõigil erialadel tavapäraselt. Muudatuste
korral võtame Teiega ise ühendust.
• Haigena jää koju! Ärge tulge vastuvõtule, uuringutele,
protseduuridele, kui tunnete viirushaigusele iseloomulikke tunnuseid
(köha, nohu, palavik).
• Teavitage haigestumisest, helistades 666 1900 või tühistage
vastuvõtuaeg patsiendiportaalis iPatsient.
• Võtke uuesti ühendust, kui olete tervenenud ja aitame leida Teile
uue sobiva vastuvõtuaja. Haigestumisest andke esimesel võimalusel
teada ka oma perearstile või helistage juhiste saamiseks perearsti
nõuandeliinile 1220.
• Haiglasse sisenemisel tuleb läbida kontrollpunkt. Hindame Teie
nakkusriski, palume desinfitseerida käed ja anname kasutamiseks
ühekordse kaitsemaski.

OLULINE! Uuringud viirushaiguste sümptomitega patsientidele
Ravi tn üksuses
• Viirushaiguste sümptomitega (köha, nohu) patsientidelt võtame
vereanalüüse tööpäeviti kl 15.00–16.00 Ravi tn C-korpuses
kabinetis RC0247. Vereanalüüse võtame ainult perearsti või
eriarsti saatekirja alusel.
• Viirushaiguste sümptomitega (köha, nohu) patsientide radioloogilised
uuringud toimuvad tööpäeviti kl 15.00–17.00 ainult Ravi tn Ckorpuses. Uuringuid teeme ainult eriarsti või perearsti saatekirja
alusel.

Haigla- ja päevaravi
• COVID-19 olukorrast tingituna võivad plaanilise ravi järjekorrad
pikeneda. Võtame ühendust, kui järjekord jõuab Teieni.
• Päeva- ja haiglaravile saabuvad patsiendid peavad tegema
COVID-19 testi. Patsiente testime COVID-19 suhtes Ravi tn üksuse
A-korpuse juures olevas soojakus. Proovi võtame kuni 48 tundi enne
ravile saabumist. Aktsepteerime ka teistes asutustes tehtud testi
vastust, kui see on tehtud mitte varem kui 48 tundi enne planeeritavale
ravile tulekut. Testimine toimub ainult eelregistreerimise alusel,
täpsemad juhised teatame patsiendile isiklikult.
• Plaaniliselt samal päeval päeva– ja haiglaravile saabuvaid
patsiente eeltestime COVID-19 suhtes Ravi tn A-korpuse kõrval
konteineris. Testimine toimub ainult eelregistreerimise alusel,
täpsemate juhiste osas võtame Teiega ise ühendust.

Kirurgilise kaitsemaski kandmine on kohustuslik!
• Haiglaruumides viibimise ajal on kirurgilise kaitsemaski kandmine
kohustuslik nii patsientidele kui haigla töötajatele.
• Kaitsemaski puudumisel on haiglal õigus ravist keelduda.
• Ruumides liikumisel palume hoida 2-meetrilist distantsi teiste
inimestega.

Rasedus ja COVID-19
• Rasedaid ja nende lähedasi puudutava COVID-19 info leiate
Sünnitusmaja koduleheküljelt

UUS! Lähedasele

• Haiglaravil viibivate patsientide külastamine ei ole lubatud.
Külastamine on võimalik vaid erandkorras – väga raskete haigete
puhul. Täpsemat infot annab raviarst.
• Külastaja peab olema testitud COVID-19 suhtes viimase 24 tunni
jooksul. Negatiivset vastust tõendav dokument peab olema kaasas.
Testi ei pea tegema, kui külastaja on COVID-19 vastu vaktsineeritud
kahe doosiga või on haiguse läbi põdenud viimase 6 kuu jooksul.
Kaasas peab olema vastav dokument.
• COVID osakonnas viibivate patsientide kohta saab teavet
klienditeeninduse telefonil 666 1900 E–R 7.15–18.00.

Pakkide saatmine
Pakkide saatmine on lubatud lähedasele, kes viibib haiglas kauem kui 2
päeva. Tuua võib isiklikke asju (prillid, laadija, raamat, pliiats,
hügieenitarbed, aluspesu, sokid jms), väikses koguses pakendatud
suupisteid ja jooke (nt mahla kuni üks liiter). Palume mitte tuua riknevaid
toiduaineid ega lilli.
• Pakkidele märkida patsiendi ees- ja perekonnanimi ning osakond – nii
jõuab pakk õige inimeseni.
• Pakid toimetame osakondadesse päeva lõpus.
Pakid saate jätta vastava üksuse riidehoidu personali kätte.
Ravi tn üksus:
• A- korpuse 1 korruse riidehoidu tööpäeviti kell 16.00–18.00,
pühapäeval kell 11.00–13.00.
• C korpuse 0. korruse riidehoidu tööpäeviti kell 16.00–18.00,
pühapäeval kell 11.00–13.00.
• B- korpuse 0-korruse fuajeesse E-N kell 16.00–18.00
• B- korpuse sünnitajate vastuvõttu reedel kell 16.00–18.00,
pühapäeval kell 11.00–13.00
Magdaleena üksus:

• A- korpuse 2. korruse riidehoidu tööpäeviti kell 16.00–18.00,
pühapäeval kell 11.00–13.00.
Järve üksus:
• 1. korruse fuajeesse tööpäeviti kell 16.00–18.00, pühapäeval kell
11.00–13.00.
Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.

