
DROGI PACJENCIE!

Proszę zapoznaj się z naszym protokołem przyjęć w dobie pandemii: Wszystko dla
Waszego i naszego bezpieczeństwa. 

1. Proszę umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo. Wizyta w klinice w tym
celu jest niemożliwa. 
2.  W  okresie  epidemii  nie  prowadzimy  leczenia  planowego.  Przyjmowani  będą
pacjenci bólowi i w nagłych, wyjątkowych wypadkach. Proszę o stawianie się na
wizyty punktualnie. Staramy się zachować optymalny odstęp między wizytami.
3.  Pełnimy dyżur telefoniczny w godz 8-15  ,udzielamy porad medycznych, mamy
możliwość wystawienia e-recepty,  możesz przełożyć swoją wizytę lub zapisać się na
nową.
4. Na naszej stronie jest dostępna ankieta epidemiologiczna , wydrukuj ją w domu
podpisz i zabierz ze sobą na wizytę. 
5. Zdejmij wszystkie ozdoby pierścionki, zegarek , kolczyki  itp. Upnij włosy.
6. Na wizytę proszę przyjść samemu , bez osób towarzyszących.
7. UWAGA: uprzejmie proszę załatwić potrzeby fizjologiczne wcześniej. Toalety dla
pacjentów są dostępne w sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki. 
8.Po  wejściu  do  gabinetu  zmierzymy  twoją  temperaturę  termometrem
bezdotykowym.
9. Zdezynfekuj swoje ręce środkiem dezynfekcyjnym dostępnym w rejestracji.
10. W miarę jak najszybciej zostaniesz poproszony do gabinetu.Będzie tam czekał
lekarz i asysta.
11. Po zakończonej wizycie udasz się do rejestracji w towarzystwie asysty (asysta
lekarza zostaje w gabinecie, druga asysta czeka na Ciebie za drzwiami). 
12. Preferujemy płatności elektroniczne (kartą, zbliżeniowo, przelew, gotówka tylko
odliczona kwota pakowana do woreczka foliowego), 
13.  PAMIĘTAJ,  jeżeli  stwierdzimy  u  Ciebie  objawy  zakażenia  Covid-19  jesteśmy
zmuszeni zgłosić ten fakt do Sanepidu. Osoby takie mają być przyjmowane przez
specjalnie przygotowane do tego placówki wyznaczone przez Wojewodę.
14.  Osoby  chore,  przejawiające  objawy  zarażeniem  COVID-19,  w  trakcie
kwarantanny, będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem – obowiązane są
wskazać te okoliczności –  pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub
161  §  2  kk)  i  cywilnej  415kc (pełna  wysokość  szkody  –  włącznie  z  pokryciem
nieosiągniętych  korzyści).  Osoby  takie  mają  być  przyjmowane  przez  specjalnie
przygotowane do tego placówki wyznaczone przez Wojewodę.

NIE KŁAM MEDYKA!!!


