INFORMACJA DLA OSOBY SKIEROWANEJ DO IZOLATORIUM „JAN” LĄDEK-ZDRÓJ
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Izolatorium zapewnia warunki hotelowe z dodatkowym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim, nie jest zaś
szpitalem.
Każde przyjęcie do izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia i umówienia pod
numerem telefonu: 660679544 (preferowane godziny: 8:00-16:00).
Pobyt w izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza szpitala lub państwowego inspektora sanitarnego.
Opieka w izolatorium nie ma charakteru świadczeń szpitalnych – zasady opieki w izolatorium
odpowiadają modelowi opieki domowej, dlatego pacjent skierowany od izolatorium musi być
samodzielny (pacjent niesamodzielny może być skierowany z opiekunem), bez objawów lub z niewielkim
objawami COVID19.
Przyjęcia do izolatorium realizowane są codziennie (preferowane godziny: 9:00-17:00) – telefon
kontaktowy do pielęgniarki dyżurnej realizującej przyjęcie: 74-8146385.
Każda skierowana osoba ma ustaloną telefonicznie indywidualną godzinę przyjęcia.
O wyznaczonej godzinie należy zgłosić się przed boczne wejście do Sanatorium „Jan” (Lądek-Zdrój, ul.
Paderewskiego 7 – wejście od strony parkingu) i zadzwonić do pielęgniarki dyżurnej: 74-8146385.
Izolatorium udostępnia odpłatne miejsca parkingowe (koszt: 7zł/dobę).
Osoby przebywające w izolatorium mają zapewniony nadzór pielęgniarsko-lekarski i posiłki.
Koszty pobytu refunduje NFZ.
Osoba izolowana dokonuje regularnej samokontroli stanu zdrowia.
Trzy posiłki dostarczane są w jednorazowych opakowaniach 2 razy na dobę, w godzinach 8:00-9:00
śniadanie oraz 13:00-14:00 obiad wraz z kolacją.
W izolatorium dostępna jest bezpłatna sieć Wi-Fi.
Szczegółowy przebieg i zasady odbywania izolacji dostępne są w „Regulaminie odbywania izolacji” przed przyjęciem do Izolatorium osoba skierowana podpisuje zobowiązanie do przestrzegania
regulaminu - regulamin do pobrania na stronie www.uzdrowisko-ladek.pl w zakładce „IZOLATORIUM”.

Osoba skierowana do izolatorium powinna posiadać przy przyjęciu:
➢ skierowanie do izolatorium – jeżeli otrzymała je bezpośrednio od lekarza; skierowanie
można także wysłać na adres: izolatorium@uzdrowisko-ladek.pl
➢ inną dokumentację medyczną – wyłącznie, jeżeli jest niezbędna w trakcie pobytu
➢ leki stale przyjmowane (w ilości wystarczającej na okres pobytu)
➢ ewentualnie: leki zlecone z powodu infekcji COVID-19 przez lekarza kierującego
➢ telefon komórkowy i ładowarkę
➢ termometr do mierzenia temperatury ciała, jeżeli posiada
➢ w razie indywidualnych potrzeb: ciśnieniomierz, glukometr z zapasem pasków, nakłuwacz
i insulinę
➢ pulsoksymetr, jeżeli posiada
➢ okulary, jeżeli posiada
➢ przybory toaletowe, środki higieniczne, kosmetyki, chusteczki higieniczne
➢ obuwie na zmianę i klapki kąpielowe
➢ ręcznik
➢ wygodne ubranie (kilka sztuk na zmianę), piżamę, bieliznę na zmianę
➢
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inne: książki, zeszyt, długopis, laptop (w obiekcie dostępne jest bezpłatna sieć Wi-Fi), krzyżówki,…
ewentualnie: papier toaletowy, ręcznik papierowy
ewentualnie: kawa, herbata, cukier, woda, napoje, drobne przekąski

Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:
➢ po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w
przypadku osoby bez objawów klinicznych
➢ po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie
wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w przypadku osoby z objawami klinicznymi

✓ Po zakończeniu izolacji osoba izolowana organizuje sobie we własnym zakresie transport do miejsca
zamieszkania (pobytu).
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