Chrzanów, 04.05.2020 r.

Procedury sanitarne dla pacjentów Centrum Medycznego Dr Smółka

Wejście do przychodni / rejestracja:
1. Pacjent jest zobowiązany do dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do budynku.
2. Na terenie przychodni pacjent jest zobowiązany do używania maseczki zgodnie z
obowiązującymi przepisami (na terenie przychodni, również w czasie terapii) oraz
posiadać własne, nowe, jednorazowe rękawice ochronne, które ubiera po
dezynfekcji rąk.
3. Do budynku pacjent wchodzi za zgodą i wezwaniem telefonicznym pracownika
recepcji w celu zapobieganie przebywania zbyt dużej liczby osób na terenie
poczekalni. Na wizytę należy zgłaszać się 5 min przed jej zaplanowaną godziną.
4. Po wejściu do budynku pacjent zostaje poddany badaniu temperatury ciała.
5. Pacjent podchodzi do punktu rejestracji, zachowując bezpieczny odstęp od
pracownika (wyznaczona linia).
6. Korzystając z przygotowanych, każdorazowo dezynfekowanych długopisów
Pacjent wypełnia ankietę udostępnioną przez pracownika recepcji, dotyczącą
ryzyka zachorowania na Covid-19. W przypadku braku prawdopodobieństwa
zakażenia pacjent zostaje dopuszczony do wizyty/terapii.
7. Na zajęcia rehabilitacji ruchowej pacjent powinien się przebrać w szatni w świeżo
wyprany strój sportowy. Kluczyk do szatni wydaje pracownik recepcji. W szatni
pacjentów jednorazowo może przebywać jeden pacjent, w przypadku małoletnich
pacjent, również jego rodzic / opiekun.
8. Pacjent oczekuje na przyjęcie w poczekalni, zachowują odległość 2 m od innych
osób oczekujących. Na terapię wchodzi na wezwanie fizjoterapeuty.
9. Rodzice / opiekunowie dzieci w czasie terapii oczekują na podopiecznych poza
terenem przychodni
10. Rodzice / opiekunowie dzieci odbierają dzieci dokładnie o wyznaczonej godzinie
zakończenia terapii.
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Terapia:
1. Pacjent i jego opiekun mają możliwość kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do
gabinetu/sali rehabilitacyjnej i przy jego opuszczaniu.
2. Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii w wyjątkowych przypadkach i za zgodą
terapeuty może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun.
3. Noszenie masek w czasie terapii dotyczy wszystkich pacjentów, również dzieci powyżej 4
r. ż.. Maska może być zdjęta w szczególnych przypadkach, za zgodą fizjoterapeuty.
4. Rodzic / Opiekun pacjenta obecny podczas terapii jest zobowiązany nosić jednorazową
maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawice po wcześniejszym ich zdezynfekowaniu
przy wejściu. Utrzymuje też bezpieczny dystans w trakcie trwania terapii (1,5 m).
5. Rodzic / Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po
zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza, worka
czerwonego, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki.
6. W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub pacjenta z głębokim poziomem
niepełnosprawności (3,4,5 st. w skali GMFCS) opiekun jest zobowiązany do przynoszenia
na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych.
7. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami (dzieci nie mogą
wnosić na salę zabawek).
8. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
Po terapii:
1. Pacjent ma prawo do ponownej dezynfekcji rąk.
2. Dokonując płatności pacjent utrzymuje bezpieczną odległość od pracownika rejestracji.
3. Pacjent ponownie przebiera się i zabiera swoje rzeczy z szafki. Kluczyk oddaje
bezpośrednio do pracownika recepcji.
Prosimy o nie spóźnianie się oraz przychodzenie na wizytę w wyznaczonym czasie. Ze względów
bezpieczeństwa i ograniczenia przebywania osób we wspólnej przestrzeni prosimy o sprawne
korzystanie z szatni.
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