SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z epidemią koronawirusa, po licznych konsultacjach w środowisku lekarskim, wnosimy
prośbę o wdrożenie podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej, mającej na celu ograniczenie
kontaktów. Dystansowanie społeczne należy do niefarmakologicznych środków
przeciwepidemicznych (zgodnie ze stanowiskiem ECDC z dnia 11.03.br.), mając to na uwadze
chcemy chronić naszych pacjentów przed potencjalnym zagrożeniem.
Jednocześnie dbając o zdrowie psychiczne naszych pacjentów, dopełnimy wszelakich starań by
utrzymać nad nimi ciągłość opieki, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia nie pozostawimy ich bez
należnej pomocy.
Dlatego apelujemy do pacjentów:
1. Pacjencie, w razie wystąpienia objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka >38*C) - pozostań w
domu i skontaktuj się z lekarzem POZ.
Jeśli potrzebujesz leków, rozmowy, konsultacji psychiatrycznej – zadzwoń, nie pozostaniesz
sam, otrzymasz kod dostępu do e-recepty, którą będzie mogła wykupić bliska Ci osoba lub
zostanie udzielona Ci porada lekarska przez telefon. ( Weryfikacja osób dzwoniących na
podstawie zostawionych nr. Tel. Pacjentów w historii choroby).

( Wszyscy pacjenci z listy osób zapisanych na dany dzień, mogą być w ten sposób
konsultowani danego dnia – np. wizyty na telefon w określonych godzinach- albo dzwonią
pacjenci, albo dzwoni z poradni lekarz).

2. Jeśli musisz przybyć do placówki- w poczekalni będzie mogło przebywać jednocześnie 5 osób
zgodnie z zasadą 1,5-2 m odległości od siebie, resztę osób prosimy o pozostanie w aucie, na
dworze przed placówką, ale też prosimy nie gromadzić się na terenie np. na papierosie!!
Obowiązuje zakaz palenia.

3. Jeśli musisz przyjść na wizytę- przyjdź sam, jeśli wizyta osoby Ci towarzyszącej nie jest
konieczna (niech ta osoba pozostanie w samochodzie, na zewnątrz placówki).
Pacjenci w sytuacjach wyjątkowych będą przyjmowani wg zasad: w gabinecie lekarskim
odległość od lekarza min. 2m.
Pomieszczenia będą wietrzone bardzo często.

Pamiętaj! Lekarz w ciągu dnia ma kontakt z dużą ilością innych chorych, nie tylko z Tobą!

4. Rodzice z dziećmi- prosimy o nie przychodzenie na wizyty czy też do rejestracji z dziećmi! .
Dzieci mogą być bezobjawowymi nosicielami wirusa i mogą zarażać innych osłabionych
pacjentów.

5. Seniorzy- szczególna grupa chorych, która jeśli nie musi być osobiście na wizycie niech
pozostanie w domu, jeśli jednak wizyta jest konieczna będą przyjmowani poza kolejnością.
Jeśli wymagają bezwzględnej potrzeby wizyt w poradni i są pod opieką osób drugich (rodzina,
bliskie osoby)- prosimy o przybywanie tylko z jedną osobą towarzyszącą. Jeśli seniorzy nie
muszą przybyć na wizytę prosimy ich bliskich (pojedynczo) o zgłaszanie się po e-recepty czy
też porady. Jeśli seniorzy potrzebują kontaktu z lekarzem zalecamy kontakt telefoniczny.

6. W aktualnej sytuacji epidemicznej o kolejności przyjmowania pacjentów decyduje lekarz,
gdyż to on zna pacjentów, ich przebieg leczenia, choroby towarzyszące itd.

7. Prace rejestracyjne będą ograniczone do niezbędnego minimum- np. wyrażenia zgody.
Płatności prosimy dokonywać za pomocą kart płatniczych.

8. Apelujemy o przestrzeganie zasad higieny i częste mycie rąk, przebywając w placówce
również!! Zgodnie z informacjami na plakatach.

Z poważaniem lekarze placówki:

