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Accesul şi circulaţia în incinta 

 SPITALULUI CLINIC COLENTINA   

  

Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care 
respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu sau a ecusonului.  
 
 Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora in spital este 
permanent. 
 Accesul in spital al vizitatorilor este liber si este permis numai intre orele 7.oo - 18.oo cu 
respectarea urmatoarelor conditii:  
 a) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;  
 b) accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatiile special afectate 
vizitatorilor.  

Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc: ATI, bloc operator, 
sterilizare centralizata, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen.  
 
 Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu 
strictete a interdictiilor de acces in zonele precizate cu risc, a regulilor de acces si circulatie in spital, 
precum si a normelor de conduita civilizata.  
 In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de 
paza.  
 
 Daca apare o perioada de carantina in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa 
caz, accesul vizitatorilor in spital.  
 
 Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai pe 
baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.  
 
 Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in 
specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.  
 Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a 
exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face 
numai in conditiile legii.  

 Un purtator de cuvant al institutiei ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata 
prezentei acestora in incinta spitalului.  
 
 Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul 
Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in schimb de 
experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.  
 
 Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se 
face numai cu aprobarea managerului spitalului.  
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 Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante 
toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in pericol viata, integritatea corporala 
sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitatii. Fac exceptie persoanele care 
se afla in timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a 
personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.   

 Accesul autovehiculelor salariatilor se face doar pe baza de ecuson acces auto si de card 
magnetic.  
 Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care 
transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces 
permanent in spital.  
 
 Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea sanitara, cu 
respectarea urmatoarelor conditii:  
 a) numai in baza protocoalelor scrise in documentele incheiate cu beneficiarii respectivelor 
servicii sau produse; la stabilirea programului de acces se vor evita pe cat posibilul perioadelor 
aglomerate datorita activitatilor specifice spitalului;  
 b) in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat 
de acesta;  
 c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de 
servicii sau ai departamentului solicitant.  

 Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces in curtea sau parcarea spitalului 
numai pe baza de tichet magnetic, afisat la vedere, eliberat de unitatea spitaliceasca.  

  Este intezisă circulaţia auto pe la punctele de acces destinate doar persoanelor. 

 La intrarea şi la ieşirea din incinta spitalului au prioritate ambulanţele. 

 Este strict interzisă blocarea căii de acces către camera de gardă. De asemenea, este interzisă 
blocarea punctelor de acces în pavilioane.  

 Sunt interzise oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe căile de circulaţie. Pentru staţionare se 
vor utiliza parcările semnalizate şi amenajate.  

 Pe căile de acces comune pentru persoane şi autovehicule prioritate au brancardierii care 
transportă pacienţi, pacienţii, cadrele medicale, celelalte tipuri de angajaţi ai spitalului, vizitatorii; 
persoanele care se deplasează pietonal nu vor staţiona nejustificat pe căile de circulaţie comune şi vor 
fi atente la autovehiculele în mişcare; conducătorii auto vor circula cu maximum de prudenţă pentru a 
evita lovirea/accidentarea persoanelor care se deplasează pe jos/pietonal.  

 La deplasarea în incintă se va circula cu maximum 5 Km/h. Este obligatorie respectarea 
limitării vitezei de circulaţie. Excepţie fac ambulanţele. 

 Autovehiculele vor circula doar pe traseul indicat cu exceptia prestatorilor de servicii si numai 
cu conditia respectarii unor reguli speciale ce vor fi consemnate in contractele de prestari servicii.  În 
acest sens se vor respecta indicatoarele de circulaţie amplasate pe căile de circulaţie.  

  

 


