
 

Szanowny Pacjencie  

W związku z koniecznością stworzenia maksymalnych warunków 

bezpieczeństwa przyjęć  

przyjmujemy pacjentów wcześniej umówionych na określoną godzinę.  

Celem ograniczenia kontaktu pomiędzy pacjentami , nie przewidujemy oczekiwania 

innych osób w poczekalni - prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących - 

wyjątek to dzieci i osoby wymagające pomocy 

 

Informacje oraz rejestracja 

  tel. 720 03 03 03   oraz    tel. 720 04 04 04  

lub online www.wro-med.pl 

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć pacjentów. 

 

 

 

http://www.wro-med.pl/


 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRZYJĘĆ PACJENTÓW 

PRZED WIZYTĄ I W POCZEKALNI  

• umawiamy pacjentów na określoną godzinę; na drzwiach wejściowych i stronie wro-med.pl zamieszczamy aktualne informacje postępowania dla pacjenta 

• pacjent wchodzi do placówki w maseczce na twarzy i na wejściu dezynfekuje ręce i zakłada rękawice ochronne  

 • pacjent wypełnia ankietę zdrowotną wraz z oświadczeniem, iż posiada wiedzę dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz powikłań zachorowania na 

COVID-19   

• pacjent  ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym 

 • w poczekalni przebywa ograniczona ilość osób- redukujemy do minimum kontakt pacjentów w poczekalni;  

 prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących - wyjątek to dzieci i osoby wymagające pomocy 

• organizujemy pracę  zachowując odstępy między  pacjentami aby móc zdezynfekować gabinet a lekarz miał czas zmienić środki ochrony indywidualnej 

• organizujemy pracę w Centrum tak, aby pacjenci unikali  zbędnego dotykania klamek, powierzchni, przedmiotów  

 • prosimy pacjentów o zachowanie odległości min. 1,5- 2 m od innych pacjentów i personelu 

• systematycznie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe w recepcji – biurko, sofy, stoliki, klamki itp 

• z recepcji usunięto wszelkie potencjalne źródła kontaktu (gazety, ulotki, butelki z wodą mineralną) 

• w miarę możliwości prosimy pacjentów o ograniczenie korzystania z  toalety 

• podczas rozliczenia rekomendujemy płatność kartą 

• przed wyjściem z placówki proszę ściągnąć rękawice i wyrzucić je do wskazanego kosza oraz poddać się dezynfekcji dłoni. 

W GABINECIE 

• proszę starać się wnosić tylko potrzebne przedmioty i unikać zbędnego dotykania blatów, klamek i przedmiotów 

• odzież wierzchnia pozostaje na wieszaku w poczekalni  

• po wejściu do gabinetu stomatologicznego każdemu pacjentowi podajemy rozcieńczony płyn  w celu zdezynfekowania jamy ustnej  

• po wyjściu pacjenta z gabinetu  dezynfekujemy wszystkie miejsca i powierzchnie, z którymi pacjent miał  kontakt  a lekarz zmienia środki ochrony 

indywidualnej   

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA WIZYTY. 
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