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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 nie-

możliwa.  

2. UWAGA: uprzejmie proszę załatwić potrzeby fizjologiczne wcześniej. Toalety dla pacjentów są 

dostępne TYLKO w sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki. 

3. Pacjent oczekuje na wizytę przed drzwiami, na zewnątrz. Proszę zabrać ze sobą odpowiednią 

odzież, aby nie zmarznąć/przemoknąć. Nie ma możliwości oczekiwania na wizytę w poczekalni. 

4. Termin wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.  

5. Przy spóźnieniu większym niż 15 minut a obecności następnego pacjenta, przyjmiemy kolej-

nego pacjenta, a pacjent spóźniony zostanie przyjęty w dalszej kolejności lub innego dnia. 

6. Jeśli dotrzesz na wizytę, proszę zaczekaj na nasz personel. Kiedy gabinet będzie gotowy, otwo-

rzymy drzwi i zaprosimy Cię do środka. 

7. Sprawdzimy Twoją temperaturę ciała, Następnie nasz personel ubierze Ciebie w czyste (ja-

łowe) ubranie ochronne. Proszę wykonywać polecenia personelu. Pacjent ubrany w fartuch 

oraz maskę zostanie wprowadzony do gabinetu. 

8. Z powodu całej procedury, fartuchów, kombinezonów rękawiczek, czepków, gogli , przyłbic, 

pobierana jest opłata epidemiczna (sanitarna) w kwocie 30 zł (cena na 11.06.2020), jest to 

koszt niezależny od kosztów leczenia (ta kwota może się zmieniać w trakcie trwania epidemii, 

w zależności od cen rynkowych za środki ochrony osobistej. 

9. Przy umawianiu się na wizytę zostaniecie poproszeni o wypełnienie ankiety – drogą elektro-

niczną (mailową). W gabinecie temperatura Państwa ciała  zostanie zbadania ponownie.  

10. Poruszaj się po budynku trzymając dłonie razem z przodu, Zostaniecie Państwo od razu zapro-

wadzeni do gabinetu. Tam będzie czekał lekarz i asysta. 

11. Państwa maseczka zostanie zdjęta tylko i wyłącznie na czas leczenia. Wszystkie rozmowy od-

bywają się z maseczką na twarzy.  

12. Po zakończonej wizycie Pacjent porusza się po gabinecie, wyłącznie w towarzystwie personelu. 

13. Po zakończonych formalnościach nasz personel odprowadzi Cię w miejsce gdzie bezpiecznie 

rozbierze z ubrania ochronnego. 

 

PAMIĘTAJ, jeżeli stwierdzimy u Ciebie objawy zakażenia Covid-19 jesteśmy zmuszeni zgłosić ten fakt 

do Sanepidu. 

1. Do należności za każdy zabieg wykonany w gabinecie doliczana jest kwota 100 zł z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia pełnego wyjałowienia gabinetu, sprzętu i wymiany odzieży i 
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oczyszczenia septycznego osoby lekarza i innego personelu medycznego – po każdej wykona-

nej procedurze medycznej, 

2. Osoby chore/ z podejrzeniem Covid-19, bezwzględnie muszą się zgłosić na leczenie do gabi-

netu wskazanego przez miejscowy Sanepid. 

3. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszane się Pacjenta po terenie ga-

binetu, tak z uwagi na panującą epidemię - w trosce o Państwa zdrowie i zdrowie innych Pa-

cjentów i Personelu gabinetu; jako i z uwagi na okoliczność dokonywania dezynfekcji pozosta-

łych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie, pomieszczeniu. 

4. Osoby nie stosujące się do powyższych standardów postępowania będą natychmiastowo usu-

wane z gabinetu – z przymusem bezpośrednim włącznie -  nadto obciążane kosztami narusze-

nia zasad – do pełnej wysokości szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (np. zawi-

nione: oczyszczenie całości kubatury budynku  gabinetu, koszty odwołanych wizyt, koszty wy-

nagrodzenia personelu gabinetu itp.). 


