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Procedura Wizyty pacjenta 

COVID19-środki ostrożności 

 

1. Jeśli to możliwe, staramy się obsłużyć jak największą liczbę pacjentów za 

pośrednictwem teleporady 

2. Podczas teleporady zbieramy jak najbardziej dokładny wywiad aby określić 

czy konieczna jest obecność pacjenta w przychodni i w związku z tym 

skrócić do minimum obecność pacjenta w gabinecie. 

3. Jeśli zapadnie decyzja, że pacjent ma zgłosić się do CM Arnica osobiście 

pacjent podczas rozmowy telefonicznej otrzymuje informacje, dotyczące 

środków bezpieczeństwa jakie muszą być zachowane na terenie CM 

ARNICA w trakcie jego wizyty u terapeuty, a mianowicie: 

4. Pacjent nie ma prawa przebywania na terenie CM ARNICA bez maseczki 

ochronnej 

5. Pacjent wchodząc do budynku CM ARNICA ma obowiązek dezynfekcji rąk, 

dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajduje się w hallu głównym na 

parterze w widocznym miejscu na wprost drzwi wejściowych do 

przychodni. Jest on oznakowany dużym znakiem STOP. 

6. Przed wejściem do gabinetu pacjent ma obowiązek wypełnić „ankietę 

wstępnej kwalifikacji” i podpisaną przekazać lekarzowi lub terapeucie, 

ankieta ta jest następnie przekazywana do punktu obsługi pacjenta i 

skanowana do karty pacjenta (wzór ankiety w załączeniu) 

7. Pacjent wchodzi do gabinetu siada na krześle odsuniętym od biurka osoby 

medycznej na odległość minimum 1,5 metra lub na kozetce. 

8. Osoba medyczna/pracownik CM Arnica nie nosi żadnej biżuterii poniżej 

łokcia, posiada rękaw ubrania maksymalnie ¾ . 
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9. Pracownicy CM ARNICA pracują w maskach ochronnych  

10. Po opuszczeniu przez pacjenta gabinetu pracownik dezynfekuje ręce oraz 

miejsce gdzie siedział pacjent, klamki oraz środkową część drzwi, sprzęt 

który używał oraz wietrzy gabinet. 

Zalecenia dodatkowe: 

- na czas wizyty pracownik medyczny może zabezpieczyć się dodatkowo w: gogle 

lub przyłbicę,  fartuch ochronny 

- pracownik medyczny ma obowiązek używania rękawiczek jednorazowych do 

badania pacjenta 

- pracownicy medyczni pracujący w gabinecie zabiegowym i gabinecie szczepień 

mają obowiązek w trakcie pobierania materiału lub szczepienia stosować odzież 

ochronną, rękawiczki, gogle lub przyłbice 

- w gabinecie zabiegowym oraz gabinecie szczepień po każdym pacjencie 

pielęgniarki maja obowiązek dezynfekcji pola zabiegowego oraz rąk 

- pracownicy CM ARNICA proszeni są o zachowanie maksymalnego ograniczenia 

kontaktów osobistych w trakcie przebywania na terenie CM ARNICA, 

szczególnie w pomieszczeniach socjalnych i na korytarzach. 


