INFORMAÇÃO PARA OS PAIS

Horário
de visitas

Que bom
que veio visitar
Pais, irmãos e outros visitantes dos nossos pacientes são bem-vindos ao Kinderspital Zürich. O contacto com a família e o seu meio social é importante
para as crianças e jovens doentes e deve ser assegurado durante a permanência no hospital. Tenha em
atenção que as diferentes alas do nosso hospital
podem ter horários de visita específicos.

Horário de visitas dos pais
Os pais fazem parte dos seus filhos não os consideramos visitantes.
Os horários de visita para pais e irmãos dos pacientes são
basicamente livres. Em acordo com a equipa de enfermagem
podem ser determinadas pessoas de referência adicionais para
a criança ou o jovem às quais se aplique a mesma regra.
Indique-nos com antecedência se deseja falar com médicos e
enfermeiros durante a sua visita.

Horário de visitas para restantes visitantes
O horário de visitas é das 14h00 às 20h00. Pedimos-lhe para
acordar pedidos individuais com a equipa de enfermagem e
cumprir os regulamentos de cada ala. Infelizmente não podemos excluir a possibilidade de ter de esperar devido a exames e
tratamentos. Visitas escolares ou de amigos em grupo têm de
ser organizadas com a equipa de enfermagem.

Por favor seja respeitoso
O horário de visitas é adaptado à idade e situação dos nossos
pacientes. Pedimos a sua compreensão caso o número de visitas
ou o horário das mesmas sejam limitados devido ao estado de
saúde do paciente, cuidados médicos ou falta de espaço. Tenha em
consideração a maior necessidade de descanso dos nossos
pacientes.

Tenha em atenção
Os visitantes - incluindo pais e irmãos - devem estar saudáveis e
não ter estado em contacto com pessoas com doenças contagiosas. Se não for possível uma visita presencial, utilize outras formas
de contacto. O Kinderspital tem WLAN disponível.

Serviço de creche
De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h00, voluntários disponibilizam-se para tomar conta dos irmãos dos pacientes e dos filhos
dos visitantes (a partir dos 3 anos). O serviço de creche encontra-se na entrada principal.

As descrições dos grupos de pessoas aplicam-se a ambos os sexos.

Contacto
Telefone +41 44 266 71 11

A equipa de enfermagem dá-lhe
informações sobre os regulamentos
específicos das alas.
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Principal estação
ferroviária:
Stadelhofen:

→ Eléctrico 3
→ Eléctrico 6
→ Eléctrico 8

Hauptbahnhof

Bahnhof Stadelhofen

Tram 8

Stadelhofen

Direcção Klusplatz até à paragem Hottingerplatz*
Direcção Zoo até à paragem Platte*
Direcção Klusplatz até à paragem Römerhof*

*O Kinderspital fica a cerca de 10 minutos a pé destas paragens

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
www.kispi.uzh.ch
Telefone +41 44 266 71 11

