
 
În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 3670 din 06.12.2022, 
Conducerea Spitalului Orășenesc Tg. Bujor stabilește: 
 
 

PROGRAMUL DE ACCES 
ÎN SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR 

 
LUNI-VINERI între orele 14.00-19.00 

SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ între orele 10.00-18.00 
 

EXCEPȚIE PENTRU PACIENȚII COPII 
Pentru copii până la 14 ani, internaţi în oricare dintre secţiile spitalului, se permite 

prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru. 
Pentru copii între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile spitalului, se poate 

permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, numai cu acordul medicului. 
 

REGULI OBLIGATORII PENTRU VIZITATORI ÎN SPITAL: 
 Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează: 

 1 vizitator/pacient în saloanele cu cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi 
vizitaţi doar pe rând; 

 1 vizitator/pacient în saloanele cu 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi 
pacienţi în acelaşi timp; 

 1 vizitator/pacient în saloanele cu mai mult de 6 paturi, putând fi vizitaţi 
maximum trei pacienţi în acelaşi timp. 

 Durata vizitei este limitată la 30 de minute. 
 În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, în secţiile fără risc durata 

vizitei va fi limitată la 15 minute, iar în secţiile în care se află internate 
persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală 
programul de vizită va fi suspendat. 

 Nu este permis accesul vizitatorilor: 
 care prezintă semne clinice de infecţii acute; 
 aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe 

halucinogene. 
 Vizitatorii au următoarele obligaţii: 

 să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al 
secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către 
spital; 

 să respecte instrucţiunile personalului spitalului privind măsurile interne de 
prevenire a transmiterii infecţiilor. 

 Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să 
fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia. 


