COVID - 19
Procedury i zalecenia dla pacjentów

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze
bezpieczeństwo pacjentów jak i personelu prosimy o dostosowanie się do
przedstawionych poniżej procedur.
W Gabinecie celem zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzono:










dezynfekcję całego pomieszczenia po każdej wizycie wraz z
obowiązkowym wietrzeniem;
jednorazowe materiały: na pokrycie fotela stomatologicznego,
rękawów unitu, zabezpieczenia pacjenta, zabezpieczenia
personelu;
wprowadzono bezdotykowy elektroniczny pomiar temperatur dla
każdego pacjenta;
przepływowe oczyszczacze powietrza (wyposażone w filtr HEPA
H13, filtr katodowy, lampę UV-C, jonizator) o wydajności
pozwalającej na przetłoczenie całego powietrza w gabinecie w
ciągu 30 minut, pracujące w trakcie wizyty celem obniżenia
potencjalnej ilości grzybów/bakterii/wirusów w powietrzu;
ozonowanie powietrza w ramach codziennej sterylizacji
pomieszczenia po zakończeniu pracy;
rejestracja tylko TELEFONICZNIE pod numerem +48 505
359 930 lub e-mail: nowy-usmich@wp.pl
pacjenci umawiani na godzinę celem ograniczenia kontaktu z
innymi osobami na korytarzu przed gabinetem.
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COVID - 19
Przebieg wizyty w gabinecie
1. Prosimy nie przychodzić do gabinetu bez wcześniejszego kontaktu
telefonicznego. Ze względów sanitarnych nie będziemy w stanie udzielić
Państwu żadnych informacji, a dostęp do gabinetu będzie ograniczony.
2. W celu umówienia, zmiany terminu lub odwołania wizyty prosimy o kontakt
telefoniczny. Ze względu na koszty przygotowania gabinetu na wizytę
pacjenta, w przypadku zmiany terminu lub jej odwołania prosimy o kontakt
minimum na dzień przed wizytą.
3. Przed wizytą w gabinecie prosimy wcześniej skorzystać z WC w domu.
4. Prosimy w dniu poprzedzającym wizytę, zmierzyć sobie temperaturę. Przy
temperaturze ciała powyżej 37,5oC należy odwołać wizytę. Temperatura
będzie mierzona również przed samą wizytą. Pacjenci z temperaturą powyżej
37,5 stopnia nie będą przyjęci.
5. W trakcie rejestracji telefonicznej, zostaną Państwo poproszeni o udzielenie
informacji w zakresie możliwego kontaktu z covid-19. Dane te zostaną
wprowadzone do ankiety medycznej którą dostaniecie Państwo do podpisu w
gabinecie.
6. Po przyjściu do gabinetu prosimy stosować się do poleceń personelu. Przed
leczeniem przeprowadzone zostaną czynności dodatkowe (obowiązują też
dotychczasowe procedury a zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 tylko je
rozszerza) takie jak:
a) Bezdotykowy pomiar temperatur ciała
b) Dezynfekcja rąk
c) Uzupełnienie ankiety medycznej wraz z jej podpisaniem
d) Założenie, przewidzianej dla pacjenta, odzieży ochronnej
Zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, związanych z COVID-19, powoduje
generowanie dodatkowych kosztów doliczanych do leczenia. Ceny poszczególnych
zabiegów nie uległy zmianie natomiast do wizyty doliczany jest kwota 60zł. Kwota ta
będzie sukcesywnie maleć wraz ze zdejmowaniem z gabinetów stomatologicznych
dodatkowych wymagań sanitarnych.
Ze względu na konieczność dodatkowej opłaty oraz ograniczone możliwości przyjęcia
pacjentów, prosimy (przed podjęciem decyzji o wizycie u stomatologa) o zastanowieniu
się nad zakresem leczenia oraz jego zasadności w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
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