ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI OTOLARYNGOLODZY24 – COVID 19

Szanowni Pacjenci!
Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Z tego
względu w naszej poradni postępujemy zgodnie z aktualnymi
zaleceniami MZ, GIS i krajowych konsultantów oraz wdrażamy
dodatkowe środki ostrożności.
Objawy infekcji dróg
oddechowych
+
kontakt z osobą zarażoną

Zostań w domu
+
Stosuj się do zaleceń GIS oraz
MZ

Jeżeli masz następujące objawy: gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku o
nagłym początku i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zarażoną, zostań w domu
i skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem POZ, powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym – kontakty znajdziesz na stronie:
https://pacjent.gov.pl/koronawirus
Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że
możesz mieć koronawirusa.
Objawy infekcji dróg
oddechowych
+
BRAK kontaktu z osobą zarażoną

Umów Teleporadę
OTOLARYNGOLODZY 24

Jeśli masz objawy infekcji ze strony dróg oddechowych (katar, kaszel, ból gardła), gorączkę
ale nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną i nie podejrzewasz koronawirusa, zachęcamy do
skorzystania z teleporady lekarza Otolaryngolodzy24. Żeby umówić wizytę, wejdź na stronę
e-rejestraca.otolaryngolodzy24.pl lub zadzwoń do nas pod numer 22 255 32 00. Lekarz
podczas wywiadu oceni Twój stan zdrowia i przekaże zalecenia o dalszym postępowaniu:
•
•
•

zaleci leczenie, przepisze niezbędne leki (eRecepta) w razie potrzeby wystawi
zwolnienie (eZLA),
lub zadecyduje o konieczności poszerzenia wizyty o badanie fizykalne w placówce w
wyższym reżimie sanitarnym
lub pokieruje na dalszą diagnostykę w odpowiednie miejsce.

Inne problemy BEZ infekcji dróg
oddechowych
+ BRAK kontaktu z osobą
zarażoną

Umów teleporadę lub wizytę w
OTOLARYNGOLODZY 24.
Stosuj się do naszych
wskazówek.

Jeśli nie masz objawów ostrej infekcji dróg oddechowych i nie miałeś kontaktu z osobą
zakażoną LUB lekarz podczas teleporady zadecydował o konieczności odbycia wizyty w
Poradni, zapraszamy i prosimy o stosowanie się do naszych wskazówek (poniżej).
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Wszystkie osoby przebywające na terenie poradni Otolaryngolodzy24
są proszone do stosowania się do kilku prostych zasad:
1. Przez cały czas pobytu w poradni prosimy zakrywać nos i usta, najlepiej za pomocą
maseczki lub jeżeli to niemożliwe, przyłbicy.
2. Noszenie maseczki zakrywającej usta i nos nie zwalnia z obowiązku zachowania
dystansu od pozostałych osób co najmniej 1,5 m z każdej strony.
3. Przy wejściu do poradni znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym, który służy
do dezynfekcji rąk (obowiązkowo dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z poradni).
Zachęcamy również do noszenia rękawiczek jednorazowych oraz odkażenia rąk lub
umycia ich wodą z mydłem w toalecie dla pacjentów po kontakcie z powierzchniami
wspólnymi. W rejestracji jest też dostępny żel odkażający.
4. Każdy pacjent przy wejściu do poradni ma mierzoną temperaturę termometrem
bezdotykowym i zostanie proszony o odpowiedź na kilka pytań dotyczących ryzyka
zakażenia COVID-19.
5. Prosimy o wchodzenie do poradni jedynie pacjentów bez osób towarzyszących (z
wyjątkiem jednego opiekuna osoby nieletniej lub niepełnosprawnej).
6. Prosimy nie jeść i nie pić na terenie poradni Otolaryngolodzy24 (nie dotyczy to
matek karmiących dzieci, które powinny to robić w wyznaczonych miejscach).
7. Bardzo prosimy o przybycie do poradni Otolaryngolodzy24 co najmniej na 10 min.
przed wyznaczoną godziną wizyty w celu rejestracji wizyty.
8. Opiekunowie osób małoletnich lub niepełnosprawnych są proszeni o zwrócenie
szczególnej uwagi na zachowanie swoich podopiecznych, w szczególności żeby nie
dotykali podłóg, obcych przedmiotów (np. zabawek) i powierzchni, które mogą
stanowić drogę transmisji wirusa SARS-CoV-2.
9. Osoby objęte kwarantanną powinny pozostać w domu do czasu jej zakończenia i nie
mogą w jej trakcie przychodzić do poradni Otolaryngolodzy24.
10. Prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników poradni, którzy dbają o
bezpieczeństwo Państwa i wszystkich osób znajdujących się w poradni
Otolaryngolodzy24.Pracownicy poradni Otolaryngolodzy24 mogą wyprosić z poradni
osoby, które nie stosują się do powyższych zasad.
Nasz Personel jest wyposażony w środki ochrony osobistej (maska/przyłbica, gogle, fartuch,
rękawiczki jednorazowe), a gabinety są wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekujacym.
Wszystkie powierzchnie wspólne poradni oraz urządzenia są regularnie dezynfekowane
atestowanymi środkami dezynfekującymi oraz lampami biobójczymi.
*Aktualne informacje i zalecenia związane z SARS-CoV-2 znajdują się na
stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa;
https://www.gov.pl/web/koronawirus ; Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne ; Szpitale
zakaźne

