
Nowe procedury związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Szanowni Pacjenci w związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną w trosce o Wasze i 
nasze zdrowie wdrażamy specjalne procedury przyjmowania pacjentów. Zmieniliśmy 
organizację pracy abyście zarówno Wy jak i nasz personel byli odpowiednio 
zabezpieczeni. W tym celu pracujemy w kombinezonach i jednorazowych fartuchach, 
stosujemy podwójne rękawiczki, maseczki, gogle i przyłbice. 

Zastosowanie bardzo drogich jednorazowych zabezpieczeń chroniących przed wirusem 
spowodowało konieczność wprowadzenia DODATKOWEJ OPŁATY 30 zł  za wizytę. 
Decyzja ta nie wynika z chęci wzbogacenia się, a jedynie pokrycia kosztów, które 
dodatkowo ponosimy w obecnej sytuacji. Gwałtowny kilkudziestokrotny wzrost cen 
materiałów ochrony osobistej niestety nie pozwala nam pominąć dodatkowej opłaty za 
wizytę. Liczymy na zrozumienie. Państwo ponosicie tylko niezbędną część dodatkowo 
poniesionych kosztów tych zabezpieczeń. Personel zaopatrzony jest każdorazowo w 
maseczkę z filtrem ffp3 lub ffp2, maseczkę chirurgiczną, kombinezon wielorazowy, 
fartuch chirurgiczny, dwie pary rękawiczek, przyłbicę gogle, ochraniacze na buty i na 
włosy.  Liczymy, że niebawem sytuacja na rynku materiałów medycznych się 
ustabilizuje i opłata ta zostanie zniesiona.  
Przypominamy, że gabinet działa aktualnie w trybie awaryjnym. Jeśli nie wyrażają 
Państwo zgody na dopłatę, prosimy o umówienie wizyty po unormowaniu się sytuacji. 

• Rejestracja na wizyty odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną i mailową. Przy 
umawianiu się na wizytę poproszeni zostaniecie Państwo o wypełnienie ankiety, 
która zostanie przez Państwa podpisana w klinice. W przypadku stwierdzenia 
ryzyka wizyta zostanie przełożona o 14 dni.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań uprzejmie prosimy o zadanie ich 
w miarę możliwości wcześniej drogą telefoniczną lub mailową. Ograniczamy 
maksymalnie kontakt bezpośredni.  

• Osoby chore, przejawiające objawy zakażenia, w trakcie kwarantanny 
obowiązane są zgłosić ten fakt Pracownikowi Rejestracji.  Pamiętajmy, że 
udzielenie fałszywych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną i 
cywilną. 

• Przy wejściu zostanie Państwu zmierzona temperatura termometrem 
bezdotykowym.

• W przypadku wątpliwego wywiadu lub pomiaru temperatury wizyta zostanie 
odroczona  na 14 dni 
U pacjentów, u których występują duszność i objawy grypopochodne (kaszel, 
podwyższona temperatura ciała lub katar), termin wizyty zostanie przełożony, 
nawet w sytuacji braku pozytywnego wywiadu epidemiologicznego. 

• W rejestracji może przebywać tylko jeden pacjent. Prosimy o przybywanie na 
wizytę o wyznaczonym czasie bez osób towarzyszących. Pacjentowi 
niepełnoletniemu może towarzyszyć tylko jeden opiekun. 

• Drzwi Kliniki są otwierane tylko i wyłącznie pacjentowi umówionemu na daną 



godzinę. 
• W przypadku spóźnienia na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny celem 

ustalenia czy wizyta jest możliwa czy musi zostać przełożona. W przypadku 
opóźnienia z naszej strony poinformujemy Państwa o tym telefonicznie.

• UWAGA: Uprzejmie prosimy załatwiać potrzeby fizjologiczne wcześniej. Toalety 
dla pacjentów są niedostępne. Prosimy o wymycie zębów w domu.

• Po wejściu do Kliniki zdezynfekujemy Państwu ręce. W trakcie przemieszczania 
po Klinice prosimy o trzymanie rąk skrzyżowanych z przodu i nie dotykanie 
niczego.

• Prosimy o pozostanie w maseczce, która zostanie zdjęta dopiero na polecenie 
lekarza.

• W gabinecie poprosimy Państwa o przepłukanie ust roztworem PerioAid.
• Otrzymają Państwo czepek i okulary ochronne. 
• Personel ubrany jest w jałowy strój, maseczki, google i przyłbice ochronne. 
• Pomieszczenia są dezynfekowane i sterylizowane pomiędzy pacjentami, z tego 

też względu odstęp pomiędzy wizytami jest wydłużony. 
• Prosimy o płatność kartą, odliczoną gotówką lub przelewem. 
• Ograniczamy kontakt między Pacjentem a personelem do niezbędnego minimum. 
• W przypadku stwierdzenia u Państwa objawów zakażenia Covid-19 fakt ten musi 

zostać zgłoszony do sanepidu.


