Szanowni pacjenci!
Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 gabinet Blue Klinik wprowadza
konieczne zmiany w regulaminie przyjmowania pacjentów. Przyjęte procedury są
niezbędne w celu zapewnienia pacjentom oraz naszemu personelowi najwyższego
poziomu bezpieczeństwa.
1. Podczas kontaktu telefonicznego będą Państwo poproszeni o odpowiedź na
kilka pytań dotyczących aktualnego stanu zdrowia w celu wstępnej
weryfikacji.
2. Pacjenci wyrażający chęć na odbycie wizyty w gabinecie stomatologicznym
Blue Klinik będą poproszeni o wypełnienie dodatkowej ankiety.
3. Dzień przed wizytą prosimy o wykonanie pomiaru temperatury ciała.
4. Prosimy o zgłaszanie się do gabinetu tylko osób, które mają umówioną wizytę,
bez osób towarzyszących. Bardzo prosimy o punktualność.
5. Po wejściu do gabinetu prosimy o dokładne umycie i zdezynfekowanie dłoni,
założenie fartucha ochronnego oraz dokładne umycie zębów. ( prosimy o
zabranie ze sobą swojej szczoteczki oraz pasty)
6. Jeżeli wywiad medyczny w kierunku zakażenia Covid-19 jest całkowicie
negatywny - przed wizytą pacjent zostanie zbadany termometrem
bezdotykowym. Pacjent jest przyjmowany na wizytę jeżeli temperatura ciała
nie przekracza 36,9 °C
7. Przed rozpoczęciem leczenia Pacjent zostanie poproszony o zdezynfekowanie
ust specjalnie do tego przygotowanym środkiem.
8. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni w całym gabinecie
stomatologicznym oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób.
9. W przypadku nie pojawienia się na wizycie lub nie dostosowania się do w/w
zasad, informujemy o możliwości braku wyznaczenia innego terminu wizyty.
10.Sytuacja z jaką musieliśmy się zmierzyć była dla nas wszystkich bardzo trudna. W
związku z tym byliśmy zmuszeni do wprowadzenia dodatkowej opłaty. Tak jak
wspominaliśmy robiliśmy wszystko, aby trwało to jak najkrócej. I od 1 lipca
wycofujemy dodatkową opłatę. Czekaliśmy na moment w którym będziemy mogli
przekazać Państwu tę informację. Oczywiście bez zmian każdego dnia z najwyższą
starannością dbamy o Państwa bezpieczeństwo. Dokładna dezynfekcja narzędzi
powierzchni i pomieszczeń oraz zachowanie zasad higieny to podstawa w naszej
pracy. A dodatkowo wprowadzone procedury oraz środki ostrożności to najlepszy
sposób, abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie! Dziękujemy za współpracę i
wyrozumiałość.
Wszelkie działania jakie podjęliśmy były pokierowane najwyższym dobrem
czyli zdrowiem Pacjentów oraz naszego zespołu. Szeroko rozumiane
bezpieczeństwo możemy sobie zapewnić tylko wtedy, gdy będziemy wspólnie
do tego dążyć.
Z wyrazami szacunku
Zespół Blue Klinik

