
         

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROCEDUR PRZYJĘCIA ORAZ ZASAD 
ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA- PORADNIE SPECJALISTYCZNE 

Szanowni Pacjenci, Opiekunowie  

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wdrożyliśmy zasady mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas Państwa wizyty w naszej placówce. Bardzo prosimy o przestrzeganie 

poniższych zaleceń oraz wskazówek personelu Poradni.  

➢ obowiązuje bezwzględne noszenie masek ochronnych. Wyjątki stanowią dzieci do 5 

roku życia oraz osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności 

➢ w czasie oczekiwania przed budynkiem oraz w budynku obowiązuje zachowanie 

bezpiecznej odległości 

➢ po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk 

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego (poradnie dziecięce) 

• Z pacjentem może przebywać tylko jeden opiekun.* 

• Zarówno pacjent jak i opiekun nie mogą mieć oznak infekcji, w przypadku wątpliwości 

co do stanu zdrowia pacjenta prosimy o zmianę terminu wizyty 

• Pierwsza wyznaczona wizyta odbywa się osobiście, kolejne mogą się odbyć w formie 

teleporady (decyzja pacjenta po uzgodnieniu z lekarzem); 

• Preferujemy zapisy w formie telefonicznej  i e-mail rejestracja@szoz.pl  

• Pacjenci oczekują w poczekalniach zorganizowanych na świeżym powietrzu, prosimy więc 

o ubiór stosowny do pogody oraz przybycie nie wcześniej niż 20 minut przed zaplanowaną 

godziną wizyty 

• Przed wizytą każdy pacjent wraz z opiekunem ma mierzoną temperaturę ciała oraz 

wypełnia ankietę epidemiologiczną (ANKIETA- do pobrania) W celu usprawnienia 

przyjęcia do Poradni prosimy o przybycie z wypełnionym dokumentem.  

• Po wstępnej weryfikacji pacjent zostaje skierowany do odpowiedniego gabinetu lekarza  

Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna  

• Pacjentka nie może mieć oznak infekcji, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia  

prosimy o zmianę terminu wizyty 

• Prosimy o przybycie nie wcześniej niż 20 minut przed zaplanowaną godziną wizyty 

• Przed wizytą każda pacjentka ma mierzoną temperaturę ciała oraz wypełnia ankietę 

epidemiologiczną (ANKIETA- do pobrania) W celu usprawnienia przyjęcia do Poradni 

prosimy o przybycie z wypełnionym dokumentem.  

 

* W sytuacjach koniecznych – uzasadnionych z dzieckiem może przebywać dwóch opiekunów np. dziecko 

z niepełnosprawnością. Decyzję podejmuje pracownik Poradni 

W pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności  

 

 

Wydanie z dnia 09.03.2021 

mailto:rejestracja@szoz.pl

