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Internarea la GOSH pe durata pandemiei cu 
coronavirus (COVID-19): informații pentru copii, 
tineri și familii 

Înțelegem că probabil sunteți îngrijorați de coronavirus – cunoscut și ca COVID-19. Această 

pagină cu informații de la Great Ormond Street Hospital (GOSH) explică la ce trebuie să vă 

așteptați când copilul dumneavoastră este internat la GOSH pentru o procedură, un test sau 

o operație. Vă rugăm să citiți aceste informații împreună cu FAQs (întrebări frecvente) 

pentru familii la gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ. Puteți de asemenea găsi cele mai recente 

noutăți, informații și resurse despre COVID-19 la gosh.nhs.uk/coronavirus-hub

Când veniți la GOSH, este posibil să constatați că 

lucrurile arată un pic diferit. Am introdus măsuri 

suplimentare de siguranță pentru ca copiii, tinerii, 

familiile și angajații să fie cât mai în siguranță. 

Continuăm să furnizăm gradul ridicat de îngrijire 

pe care îl oferim întotdeauna.   

Lucrurile se pot schimba pe măsură ce 

răspundem ultimelor îndrumări, dar vă vom 

contacta întotdeauna dacă au loc schimbări 

majore legate de internarea sau procedurile 

copilului dumneavoastră. 

Dacă copilul dumneavoastră sau un membru al 

locuinței are simptome de coronavirus, vă rugăm 

să nu veniți la GOSH. Contactați serviciul online 

NHS 111 la nhs.uk pentru sfaturi medicale 

urgente. Vă rugăm să ne anunțați pentru a putea 

reprograma consulația dumneavoastră și pentru a 

oferi sfaturi și sprijin sau sfaturi medicale urgente. 

Dacă sunteți îngrijorat de copilul dumneavoastră 

sau credeți că viața lor este în pericol, trebuie să 

sunați la 999 sau să mergeți la A&E sau la centrul 

de urgență cum faceți de obicei.  

Una până la trei zile înainte de internarea 

copilului dumneavoastră   

Copiii și tinerii care trebuie să stea peste noapte, 

sau au proceduri specifice în ambulatoriu, vor 

trebui să vină la spital pentru o evaluare pre-

internare. Acest lucru se poate face cu până la trei 

zile înainte de procedura copilului dumneavoastră.   

Vă vom contacta din timp pentru a vă anunța când 

va avea loc evaluarea și pentru a aranja o vizită. 

Când este posibil, vom combina această evaluare 

cu alte teste pre-internare de care are nevoie 

copilul dumneavoastră, de exemplu colectarea de 

probe de sânge sau urină. 

Această evaluare va include testarea copilului 

pentru coronavirus prin colectarea de probe de 

mucus din nas și gât. Testarea înainte de 

internare înseamnă că rezultatele vor veni de la 

laborator la timp pentru a vă contacta dacă este 

nevoie de alte măsuri. Puteți găsi mai multe 

informații legate de acest test la 

gosh.nhs.uk/covid-19-testing.  

Ultima actualizare la 

10 noiembrie 2020 

http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ
https://www.gosh.nhs.uk/covid-19-testing
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Dacă copilul dumneavoastră este testat pozitiv la 

coronavirus și dacă este în siguranță să facem 

acest lucru, vom reprograma internarea sa pentru 

mai târziu. Dacă aveți motive legate de acest test, 

vă rugăm să contactați echipa dumneavoastră 

clinică.  

Înainte de vizita dumneavoastră, vă recomandăm 

să urmăți desenele noastre animate prietenoase 

la gosh.nhs.uk/staysafe pentru a afla care sunt 

cele patru lucruri cheie pe care le puteți face 

pentru a opri răspândirea virusului când veniți la 

GOSH. Acestea includ purtarea măștii când 

sunteți la spital în conformitate cu îndrumările 

naționale. Puteți citi mai multe despre ce facem 

pentru a proteja pacienții, familiile și angajații 

noștri la gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ. 

După evaluarea pre-internare, dacă vă întoarceți 

acasă, dumneavoastră și cei din locuință trebuie 

să limitați contactul cu persoanele din afara 

locuinței (de exemplu să evitați zone agglomerate, 

cum ar fi centrele comerciale) până când trebuie 

să vă reîntoarceți la GOSH pentru internarea 

copilului. Totuși, copilul dumneavoastră ar trebui 

să continue să urmeze școala. Acest lucru duce la 

scăderea riscului de a aduce COVID-19 la spital.   

Cu o zi înainte de internare, vă vom suna pentru a 

verifica dacă dumneavoastră și copilul 

dumneavoastră (și toți ceilalți din gospodăria 

dumneavoastră) nu prezentați simptome de 

coronavirus. Vă vom da rezultatul frotiului precum 

și alte instrucțiuni legate de internare. Vă rugăm 

să vă asigurați că avem un număr de telefon 

corect la dosar.  

Călătoria la GOSH 

Dacă copilul dumneavoastră stă la GOSH peste 

noapte sau pentru mai mult timp, până la doi 

părinți sau îngrijitori din aceeași gospodărie sau 

echipă de asistență pot efectua vizite, dar pe rând, 

și nu pot face schimb într-o singură zi. Aceștia 

trebuie să fie aceiași doi îngrijitori în fiecare zi și 

numai unul poate să stea peste noapte la GOSH.   

Din păcate, frații și surorile nu pot vizita în acest 

moment. Dacă aveți alți copii, vă rugăm să 

aranjați ca un alt adult să aibă grijă de ei – dacă 

acest lucru este dificil, vă rugăm să discutați cu 

coordonatorul internărilor.  

Dacă copilul dumneavoastră urmează să stea la 

GOSH mai mult de o săptămână, puteți 

nominaliza un alt îngrijitor să vă schimbe după 

șapte zile, pentru a vă putea odihni. Vorbiți cu 

echipa clinică pentru a afla cum se poate face 

acest lucru și ce trebuie să știe îngrijitorul 

nominalizat.  

Vă recomandăm să folosiți mașina personală 

pentru a veni la GOSH. Puteți găsi informații 

legate de parcare la gosh.nhs.uk/your-hospital-

visit/travelling-gosh) 

Dacă sunteți eligibil pentru transport organizat de 

spital, puteți vorbi cu coordonatorul internărilor 

pentru a aranja acest lucru. Mai multe informații 

legate de transportul organizat de spital se găsesc 

la gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh.  

Vă recomandăm să evitați transportul public cât 

mai mult posibil, dar înțelegem dacă acest lucru 

este dificil pentru unele familii. Dacă folosiți 

transportul public, dumneavoastră și copilul 

dumneavoastră trebuie să purtați mască (dacă 

poate face acest lucru), în conformitate cu 

îndrumările naționale. Dacă aveți întrebări sau 

motive de îngrijorare legate de călătoria la GOSH, 

vă rugăm să contactați coordonatorul internărilor.  

Când ajungeți la GOSH 

Intrarea principală este deschisă ca de obicei, iar 

intrarea către aripa Octav Botnar este deschisă cu 

un program redus. Veți observa că lucrurile arată 

un pic altfel decât înainte. Am luat multe măsuri 

pentru ca toată lumea de la GOSH să fie în 

siguranță, începând cu aranjarea zonei de 

așteptare până la stickere sub formă de stele de 

mare pe pardoseală pentru a-i ajuta pe toți să 

păstreze o distanță sigură.  

http://www.gosh.nhs.uk/staysafe
http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ
http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh
http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh
http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh
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Ghizii nostru GOSH se află chiar la recepția 

principală pentru a vă întâmpina și pentru a vă 

direcționa – îi veți identifica după tricourile 

galbene.   

În conformitate cu cele mai recente îndrumări 

naționale, vă vom cere dvs. și copilului dvs. să 

utilizați dezinfectant cu gel pentru a vă curăța 

mâinile și să purtați amândoi mască de protecție a 

feței cât timp sunteți la GOSH. La sosire vă vom 

oferi măști chirurgicale pe care dvs. și copilul dvs. 

să le purtați. Dacă purtați o mască proprie de 

protecție a feței, vi se va solicita să o îndepărtați 

înainte de a vă dezinfecta mâinile. Vă vom explica 

cum să aplicați masca de protecție a feței și cum 

să o purtați.   

Îi sfătuim de asemenea pe angajați, pacienți și 

familii să păstreze distanța de 2 metri de alții când 

este posibil, să practice o bună igienă a mâinilor și 

să evite atingerea feței pentru a opri răspândirea 

virușilor.   

Vă rugăm să ajungeți cu cel mult zece minute 

înainte de ora internării sau a evaluării – dacă 

veniți mai repede, vi se poate cere să așteptați 

afară pentru ca zonele noastre de așteptare să nu 

se aglomereze. Angajații noștri vor supraveghea 

cu atenție zonele de așteptare și vă vor ruga să 

așteptați afară dacă este dificil ca toată lumea să 

păstreze distanța sigură. Vom verifica dacă avem 

numărul curent de mobil și vă vom suna pentru a 

vă chema înapoi la timp pentru internare sau 

evaluare.  

Viața de zi cu zi în salon 

Când ajungeți în salon, vom înregistra copilul 

dumneavoastră ca de obicei, îl vom conduce la 

patul său și vom face niște verificări pentru 

internare. Asistenta dumneavostră poate purta 

haine de protecție diferite (PPE), cum ar fi un șorț, 

mănuși și mască pentru față. Ea poate de 

asemenea purta un vizor depinzând de ce 

verificări face. Acest lucru ne ajută să reducem 

răspândirea virusului și să îi menținem pe 

angajați, pacienți și familii în siguranță.   

Dacă copilul dumneavoastră trebuie să meargă în 

alte zone ale spitalului, de exemplu la radiologie 

pentru o scanare, vom aranja acest lucru. În afara 

de aceasta, vă rugăm să nu vă plimbați prin spital 

sau să vizitați alte saloane.   

Angajații noștri vor supraveghea cu atenție zonele 

de așteptare și vă vor ruga să așteptați afară dacă 

este dificil ca toată lumea să păstreze distanța 

sigură. 

Vă vom furniza măști pe care să le purtați când 

părăsiți zona patului sau camera copilului 

dumneavoastră. În conformitate cu ultimele 

recomandări naționale, toată lumea trebuie să 

poarte mască sau să își acopere fața în interiorul 

spitalului.  

Când îndepărtați masca, trebuie să o scoateți 

prinzând de elastic, să o aruncați în coșul clinic 

portocaliu și să vă spălați sau să vă dezinfectați 

mâinile.  

Vă rugăm să nu luați măștile acasă. Ele sunt 

numai pentru folosirea în spital și trebuie aruncate 

înainte de a pleca de la GOSH pentru a ajuta la 

reducerea răspândirii infecției. 

Vizita 

Ca precauție pe durata pademiei COVID-19, am 

limitat vizitele la spital. Înțelegem că aceste 

măsuri sunt dificile pentru familie, dar ne ajută 

mult la reducerea riscului de infecție, menținându-

vă pe dumneavoastră, copilul dumneavoastră și 

pe toți cei de la GOSH în siguranță. 

• În cazul în care copilul dvs. rămâne la 

GOSH peste noapte sau mai mult, pot 

efectua vizite până la două persoane din 

aceeași gospodărie, pe rând, și nu pot 

face schimb într-o singură zi.  

• Din păcate, frații nu vor putea vizita 

spitalul. 

Dacă copilul dumneavoastră urmează să stea la 

GOSH mai mult de o săptămână, puteți numi un 

alt îngrijitor care să vă schimbe pentru a vă putea 

odihni. Discutați cu echipa clinică pentru a afla 
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cum funcționează acest lucru și ce anume trebuie 

să știe îngrijitorul numit.  

Bucătăria secției, mâncarea și băuturile  

Bucătăriile de pe secție sunt încă deschise așa că 

vă puteți face o băutură caldă sau o gustare ca de 

obicei. Vă rugăm să fiți atenți la semnalizarea din 

aceste zone, care va specifica cele mai actuale 

îndrumări, care includ să purtați o mască de 

protecție a feței, să limitați numărul de persoane 

care folosesc bucătăria simultan și să vă amintiți 

să păstrați 2 metri distanță ori de câte ori este 

posibil. 

Sunt disponibile cereale și pâine prăjită pe secție 

pentru copilul dumneavoastră în fiecare dimineață 

și ei vor putea să comande mâncare pentru ziua 

următoare din meniu.  

Camerele de joacă 

Am luat decizia să închidem zonele de joacă, dar 

avem o varietate de moduri în care pacienții pot 

accesa serviciile de joacă.  Echipa de joacă a 

pregătit pachete cu activități, inclusiv jocuri de 

unică folosință, protejate în pungi sigilate pentru 

ca pacienții și îngrijitorii să le poată folosi în 

camera lor. Există sprijin specializat pentru joacă 

precum și jucării senzoriale care calmează. 

Dacă aveți întrebări legate de cum să accesați 

sprijinul echipei de joacă, vă rugăm să verificați 

anunțul de pe ușa camerei de joacă, vorbiți cu 

specialistul cu joaca de pe secția dumneavoastră 

sau întrebați-o pe asistenta de serviciu. Puteți găsi 

resurse pentru familie online, inclusiv activități 

recomandate de echipa de joacă, la 

gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-

information-hub/covid-19-resources-families. 

Efectuarea unei operații, a unui test sau 

proceduri   

Acestea se vor face ca de obicei, dar angajații s-

ar putea să poarte echipament de protecție 

suplimentar. Veți putea totuși să mergeți în 

camera de anestezie împreună cu copilul dvs., dar 

apoi va trebui să plecați. Vă rugăm să purtați 

masca de protecție a feței tot timpul în care nu 

sunteți lângă de patul copilului. 

Ulterior, personalul de recuperare va aduce copilul 

înapoi în secție imediat ce s-a trezit și poate fi 

readus în siguranță. 

Unii copii pot avea nevoie de sprijin suplimentar 

din cauza dizabilităților de învățare sau anxietății 

sau poate dura mai mult să se recupereze, prin 

urmare putem acorda sprijin unui părinte sau 

îngrijitor în zona de recuperare în aceste 

circumstanțe limitate. Vă rugăm să discutați în 

prealabil cu personalul secției dacă acest lucru se 

aplică copilului dvs. 

Din nou, vă rugăm să purtați masca chirurgicală 

pe traseul de întoarcere și înapoi, precum și tot 

timpul în care vă aflați în zona de recuperare. 

Sălile noastre de operații și camerele de scanare 

sunt curățate foarte bine de mai multe ori pe zi și 

toate suprafețele, cum ar fi scaunele și 

cărucioarele, sunt șterse după fiecare pacient.  

Re-testarea pentru coronavirus 

Dacă copilul dumneavoastră începe să aibă 

probleme respiratorii sau are febră, îl vom re-testa 

pentru COVID-19 și alți viruși respiratori.  

Mersul acasă la sfârșitul internării 

Vom continua să planificăm cum să vă externăm 

copilul după șederea lor la GOSH ca de obicei. Ne 

vom asigura că orice sprijin veți avea nevoie când 

ajugenți acasă este diponibil.   

Am prefera să fiți dus acasă cu mașina și să nu 

folosiți transportul public. Dacă sunteți eligibil 

pentru transport oferit de spital, vom aranja acest 

lucru pentru dumneavoastră.   

Dacă nu aveți mașină și nu sunteți eligibil pentru 

transportul oferit de spital, vă recomandăm să fiți 

foarte grijuliu pe drumul spre casă și să păstrați 

distanța soacială în transportul în comun atunci 

când puteți. De asemenea, trebuie să vă asigurați 

ca dumneavoastră și copilul dumneavoastră (dacă 

poate) să purtați mască pe durata călătoriei în 

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/covid-19-resources-families
http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/covid-19-resources-families
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transportul în comun, în conformitate cu ultimele 

îndrumări. Vă rugăm să vorbiți cu echipa noastră 

clinică dacă aveți motive de îngrijorare sau dacă 

doriți să aflați mai multe despre cum să fiți în 

siguranță în timp ce călătoriți  

Dacă copilul dumneavoastră are nevoie de 

medicamente pe care să le ia cu el acasă, le vom 

lua de la farmacie și vi le vom aduce. Ne vom 

asigura că înțelegeți când să le administrați și cum 

să organizați o nouă livrare de la medicul de 

familie (GP) dacă este nevoie. Vă vom da, de 

asemenea, o copie a scrisorii medicale și vom 

trimite una și la medicul dumneavoastră specialist 

și la GP.  

Întrebări puse des 

Știm că veți avea și alte întrebări legate de 

internarea copilului dumneavoastră – dacă nu 

găsiți răspunsul mai jos, vă rugăm să întrebați 

coordonatorul internărilor sau echipa clinică.  

Este copilul meu supus mai multor riscuri 

dacă vine la GOSH în timpul pandemiei? 

Echipa noastră clinică a revizuit cu atenție fiecare 

procedură planificată, operație sau internare 

pentru a determina care pacienți pot veni la spital 

și care pot fi amânați în siguranță.  

În prezent credem că este cel mai bine ca copilul 

dumneavoastră să vina la spital pentru evaluare 

sau tratament.  

Am introdus multe măsuri suplimentare pentru a 

ne asigura că copiii, tinerii și părinții lor sunt în 

siguranță, în același timp protejând angajații. Vă 

rugăm să urmați orice instrucțiuni date de 

asistenta de serviciu de pe secție și să întrebați 

dacă aveți neclarități.   

Am crezut că toată lumea trebuie să se izoleze 

înainte de internarea la spital – de ce este 

GOSH diferit? 

Nu le mai cerem familiilor să se izoleze înainte de 

o internare planificată. Acest lucru corespunde 

îndrumărilor date de Royal College of Paediatrics 

and Child Health (RCPCH) care se aplică în toate 

spitalele de copii din Marea Britanie. S-au raportat 

puține cazuri severe de COVID-19 la copii în 

Londra și știm că izolarea a cauzat dificultăți 

semnificative familiilor noastre. Prin urmare, 

credem că suspendarea auto - izolării este în 

interesul pacienților noștri și a familiilor acestora.  

De ce trebuie testat copilul meu dacă nu are 

simptome? 

Puteți dezvolta simptome de COVID-19 timp de 

până la 14 zile după ce ați fost în contact cu 

cineva care are virusul. Unii oameni pot avea 

simptome foarte ușoare, așa că s-ar putea să nu 

vă dați seama că purtați virusul.  

De aceea este foarte important să facem un test 

înainte de internarea copilului dumneavoastră.  Ne 

ajută să evităm ca virusul să ajungă în saloanele 

unde se află copii și tineri vulnerabili și să ne 

asigurăm că copilul dumneavoastră se simte 

suficient de bine pentru a urma tratamentul.  

Eu sau copilul meu am avut deja coronavirus – 

nu ne face acest lucru imuni?  

Din păcate, încă nu știm suficient despre 

coronavirus pentru a putea spune cu certitudine 

că sunteți imun la virus dacă l-ați avut. Unele 

studii sugerează că este posibil să luați virusul din 

nou.  

Aș vrea să amân internarea copilului meu 

deocamdată – cât va trebui să aștepte copilul 

meu? 

Înțelegem că poate doriți să amânați internarea 

copilului dumneavoastră până când se limpezesc 

lucrurile. Dar, echipele noastre clinice au revizuit 

cu atenție fiecare pacient pentru a hotărî cine are 

nevoie urgent de grija noastră și credem că este 

important ca copilul dumnevoastră să vina la spital 

pentru tratement în acest moment.   

Am luat foarte multe măsuri la GOSH pentru a-l 

face cât mai sigur pentru vizita dumneavoastră și 

a copilului dumneavoastră. Dacă aveți motive de 

îngrijorare legate de internarea copilului 
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dumneavoastră, vă rugăm să contactați echipa 

clinică a copilului dumneavoastră cât mai curând 

posibil.  

Locuiesc la mare distanță de GOSH sau va 

trebui să folosesc transportul în comun – se 

poate face evaluarea pre - internare prin 

telefon sau mai aproape de casă? 

Vom încerca să facem cât mai mult din evaluarea 

pre-internare prin telefon. Pentru unii copii și tineri 

este posibil să aranjăm un test pentru coronavirus 

mai aproape de casă. Vă rugăm să rețineți că 

acesta trebuie făcut cu cel mult 72 de ore înainte 

de internare, altfel va trebui să facem testul din 

nou.  

Dar, pentru unii pacienți acest lucru nu este posibil 

și va trebui să veniți la GOSH pentru evaluarea 

pre - internare, vă rugăm să contactați un membru 

al echipei clinice cât mai curând posibil.  

Eu sau copilul meu am avut recent un test 

negativ coronavirus. Chiar trebuie să mai 

facem unul? 

Dacă ați făcut testul la un spital, vă rugăm să ne 

spuneți unde și când ați făcut testul pentru a putea 

solicita rezultatul. Testul trebuie să fi fost făcut cu 

cel mult 72 de ore înainte de internare.   

Dar, vă rugăm să rețineți că testul anterior vă 

arată numai dacă ați avut virusul în corp la 

momentul testării. Se poate să fi luat virusul de 

atunci dar să nu aveți nici un simptom. Credem că 

este mai sigur pentru toată lumea – pacienții noștri 

și părinții lor precum și angajații – să testăm pe 

toată lumea cu până la trei zile înainte de 

internare, pentru a fi siguri.  

 

Informații suplimetare și sprijin 

Informații de la NHS at nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Informații pentru copii sunt disponibile pe pagina de web a BBC la  bbc.co.uk/newsround  

Informații pentru departamentele specializate   

Puteți găsi îndrumări pentru grupuri specifice de pacienți aici guidance for specific patient groups here. 
Acestea au fost pregătite de echipele noastre  clinice specializate  și sunt revizuite și adăugate în mod 
regulat

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround
https://www.gosh.nhs.uk/node/15931/
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