INFORMACJE DLA PACJENTÓW
(z dnia. 6.09.2020)

W dniu 20.03.2020 Rząd RP wprowadził stan epidemii w Polsce (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). W całym
kraju podjęto działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania choroby COVID-19.
Ministerstwo Zdrowia w dniu 25.03.2020 wydało zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń
stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W/w zalecenia zostały zaktualizowane dn. 15.07.2020.
My od 12.03.2020 zawiesiliśmy wizyty pacjentów w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. W poczuciu
odpowiedzialności czas wykorzystaliśmy na ocenę sytuacji i potrzebne przygotowania.

Od dnia 1.07.2020 rozpoczęliśmy pracę przychodni w nowej rzeczywistości. Cały czas
dbamy, żeby nasze procedury odpowiadały bieżącej sytuacji epidemicznej.

PRZEBIEG WIZYT – NOWE ZASADY:
1.) Przychodnia przyjmuje wyłącznie pacjentów zdrowych, bez podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność, katar, ból
gardła, utrata węchu, smaku, opryszczka uniemożliwiają przeprowadzenie wizyty.

2.) Pacjentów umawiamy na wizyty wyłącznie przez telefon.
3.) Na wizytę należy zgłosić się punktualnie. Pacjent jest wpuszczany na teren przychodni po
naciśnięciu dzwonka przy drzwiach wejściowych.

4.) Wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5.) Na terenie przychodni może przebywać tylko jeden pacjent. Wyjątek może stanowić
opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej oraz rodzina mieszkająca razem.

6.) Obowiązkowe jest używanie maseczki. Może ona zostać zdjęta tylko na czas zabiegu
dopiero w gabinecie na fotelu.

7.) Przy wejściu następuje pomiar temperatury ciała i dezynfekcja rąk.
8.) Staramy się zachowywać dystans 2m między osobami.
9.) Dotykamy tyko tego co jest konieczne.
10.) Bez potrzeby nie przemieszczamy się po przychodni, oraz unikamy używania
telefonu. Zaraz po wejściu Pacjent kieruje się do poczekalni, zajmuje miejsce na kanapie i czaka na
instrukcje od personelu.

11.) Personel informuje na bieżąco o kolejnych działaniach.
12.) Każda wizyta rozpoczyna się od wypełnienia oświadczenia dotyczącego
aktualnego staniu zdrowie i danych epidemiologicznych. Przeprowadzane jest
wstępne badanie lekarskie.

13.) Maseczkę zdejmujemy dopiero na fotelu na wyraźne polecenie dentysty. Po
14.)

zakończonym zabiegu Pacjent proszony jest o ponowne założenie maseczki i odprowadzany do
wyjścia.
Między kolejnymi wizytami Pacjentów zawsze jest przerwa. W tym czasie
przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.

Mamy nadzieję, że w przyszłości obostrzenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa
będą mogły być wycofywane.
Linki:
CENNIK
OŚWIADCZENIE COVID-19
ZALECENIA MZ i GIS

