Informacja dla pacjenta
uczestniczącego w konsultacji
ze specjalistą w okresie epidemii.




















W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zarażenia poprzez kontakt z inną osobą zwracam się z
prośbą, żeby na wizytę zgłaszać się bez osób towarzyszących, tuż przed wyznaczoną godziną oraz
ograniczyć korzystanie z łazienki na terenie placówki.
Przed każdą sesją pacjent i specjalista zobowiązani są skorzystać ze środków
do dezynfekcji rąk udostępnionych na terenie placówki.
Specjaliści po każdej wizycie dezynfekują dłonie, a także klamki oraz inne powierzchnie, z którymi
mają styczność osoby przebywające w placówce. Gabinety są regularnie wietrzone.
Z poczekalni usunięto krzesła oraz wyposażenie kuchenne, w gabinetach pozostawiono tylko
niezbędne elementy wyposażenia. Proszę o przynoszenie własnej wody na wizyty.
Przed każdą wizytą pacjent zobowiązany jest udzielić informacji o swoim stanie zdrowia specjaliście,
z którym odbywa konsultację. Informacje będą zbierane w osobnej ankiecie i zabezpieczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W konsultacji nie mogą uczestniczyć osoby z gorączką, kaszlem, mające gorsze samopoczucie,
będące poddane kwarantannie oraz mające kontakt z osobą zarażoną lub podejrzewaną o zarażenie
wirusem 2019-nCoV. Jeżeli specjalista lub pacjent zaobserwuje niepokojące objawy w trakcie
spotkania, mają prawo zakończyć spotkanie.
W trakcie wizyty pacjent ma prawo używać środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbicy,
rękawiczek itp.
Specjalista zobowiązuje się kontrolować swój stan zdrowia i przyjmować pacjentów jedynie w
sytuacji dobrego samopoczucia.
W sytuacji podejrzenia lub potwierdzenia zarażenia wirusem 2019-nCoV pacjent
oraz specjalista zobowiązują się poinformować o tym fakcie wszystkie osoby,
z którymi mieli bezpośredni kontakt.
W przypadku wystąpienia zarażenia u specjalisty pacjent przyjmuje do wiadomości, że instytucje
powołane do walki z epidemią mogą zażądać od specjalisty danych osób, z którymi specjalista miał
kontakt i wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych (z pominięciem danych wrażliwych).
Jednocześnie specjalista wyraża zgodę na wyjawienie odpowiednim służbom jego nazwiska jeśli
podejrzenie zakażenia dotyczyć będzie pacjenta.
Przed każdą wizytą pacjent ma prawo zadać specjaliście pytania dotyczące działań podejmowanych
w palcówce, mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia 2019-nCoV a specjalista zobowiązuje
się udzielić odpowiedzi zgodnie z posiadaną wiedzą.
Uczestnicząc w konsultacji pacjent przyjmuje do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków
ochrony istnieje ryzyko zarażenia się wirusem 2019-nCoV.
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