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Instrukcja dla pacjenta przyjęcia na wizytę w Przychodni AMODENT 
 w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. 

 
 
Osobom powyżej 65. roku życia i/lub z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, chorobami układu 
oddechowego, zmniejszoną odpornością, cukrzycą zaleca się w miarę możliwości unikanie wizyt  
w placówkach medycznych i korzystanie z teleporad. Takie osoby znajdują się w grupie podwyższonego 
ryzyka. 
 
Na wizytę należy przyjść punktualnie bez osób towarzyszących, dziecko tylko z jednym opiekunem.  

W przypadku, kiedy w placówce będzie przebywało za dużo osób, zostaną Państwo poproszeni o poczekanie 

na zewnątrz. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu i nie poruszanie się  

po placówce bez jego zgody. Wszystkie płatności będą realizowane przy pomocy kart płatniczych, dostęp 

do toalet będzie ograniczony. Odzież wierzchnią należy zostawić w wyznaczonym miejscu. 

 

Lekarz lub fizjoterapeuta zadecyduje, czy może odbyć się wizyta stacjonarna, jeśli tak ustalony zostanie  

z Państwem termin wizyty. O wszystkich zmianach stanu swojego zdrowia należy bezzwłocznie powiadomić 

placówkę przed wizytą. 

 

Na wizytę należy zabrać: maseczkę szczelnie zakrywającą usta oraz nos, dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość, długopis, wydrukowane i podpisane oświadczenie dotyczące ryzyka zakażenia 

patogenami oraz wyniki badań, zdjęcia RTG niezbędne do wizyty lekarskiej. Rekomendujemy noszenie  

na terenie placówki medycznej okularów. 

Nie zależy zabierać zbędnych toreb, zakupów, biżuterii na rękach itp. 

 

Po wejściu do placówki należy mieć założoną szczelnie maseczkę na usta oraz nos, zdezynfekować ręce 

zgodnie z instrukcją oraz założyć rękawiczki. Ręce trzeba trzymać przy sobie, nie dotykając do niczego. 

Dopiero można udać się na rejestrację. Proszę zachować odstęp minimum 1,5 -2.0 m od innego pacjenta. 

 

W gabinecie lekarskim pacjent przejdzie kontrolę epidemiologiczną, która składa się z dwóch elementów: 

bezdotykowego pomiaru temperatury ciała oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożenia 

patogenami. W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub wymagających osoby towarzyszącej – zarówno 

pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą pełną procedurę kontrolną. 

Data i podpis Pacjenta: ………………………………………………..………….      
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