
ПРАВИЛА ЩОДО ПОВЕДІНКИ СУПРОВОДЖУЮЧИХ ОСІБ  

ПІД ЧАС ПОЛОГІВ В SP ZOZ В ТУРКУ 

 

У зв'язку із епідемією на COVID-19, в інтересах пацієнтів, новонароджених та 

медичного персоналу, ми підготували правила щодо сімейних пологів у стаціонарі SP 

ZOZ в Турку. 

1. В сімейних пологах може брати участь лише одна супроводжуюча особа, яку 

обирає породілля.  

2. Супроводжуюча особа може брати участь лише у природніх пологах.  

3. На день пологів супроводжуюча особа повинна бути здорова, не може 

перебувати на карантині чи ізоляції. Окрім того, протягом останніх 14 днів до 

пологів у неї не повинно бути контактів з хворим або з особою з підозрою на 

COVID-19. 

4. Сім'ї, які готуються до пологів, повинні обмежити контакти з іншими людьми за 

14 днів до орієнтовної дати пологів, щоб мінімізувати ризик захворювання на 

COVID-19. 

5. Під час прийому до стаціонару супроводжуюча особа повинна пройти такі ж 

процедури, що і породілля, тобто їй також вимірюють температуру тіла, беруть 

тест на антиген на COVID-19, також вона мусить заповнити формуляр 

епідеміологічної анкети. 

6. Протягом усього перебування в стаціонарі супроводжуюча особа повинна 

дотримуватися безпечної дистанції (2 метри) до інших осіб. Перед самими 

пологами така особа повинна вмитися, продезинфікувати руки, одягнути 

захисний фартух, змінити взуття, одягнути рукавички та медичну маску.  

7. Супроводжуюча особа бере участь в пологах з моменту, коли це дозволить 

команда пологового залу, і повинна суворо дотримуватися вказівок медичного 

персоналу.  

8. Після входу до пологової зали супроводжуюча особа не повинна виходити за її 

межі, а повинна слідкувати і за потреби подавати завчасно приготовані перекуси 

і воду.  

9. Неприйняття вищезазначених рекомендацій або недотримання їх на будь-якому 

етапі пологів стає підставою для відкликання згоди на супроводження породіллі 

під час пологів.  

10. Після закінчення післяпологового догляду супроводжуюча особа повинна 

залишити стаціонар. 

11. Відвідування відділу заборонене до подальшого інформування.  

 

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви, зв'яжіться з нами за телефонами: 

63 280 55 37 або 63 280 55 43. 

 


