Zarządzenie nr 002/Cov/2020
Dyrektora ZDROJOWA Clinic
z dnia 29.03.2020 roku
W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
na bieżąco aktualizowanych wytycznych stosownych organów – w trosce o zdrowie
Państwa i naszych pracowników, uwzględniając specyfikę działalności ZDROJOWA
Clinic, zwanej dalej Placówką, zarządzam, co następuje:
§1
Traci moc Zarządzenie nr 001/Cov/2020 z dnia 14.03.2020 r.
§2
Od dnia 30.03.2020 r. będą funkcjonować tylko:


Poradnia Gastroenterologiczna



Poradnia Hepatologiczna



Pracownia Endoskopowa



Pracownia USG



Poradnia Laryngologiczna



Poradnia Hematologiczna dla dorosłych
Nie będą funkcjonować pozostałe Poradnie Placówki, tzn. nie będą

przyjmowani pacjenci i nie będzie działać rejestracja do tych Poradni.
§3
Wstrzymuje się rejestrację nowych pacjentów na profilaktyczne kolonoskopie
w ramach projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom (…)”. Tymczasowo
będą realizowane już zaplanowane profilaktyczne kolonoskopie.
§4
Porady/konsultacje lekarskie, w przypadkach na to pozwalających, powinny
być odraczane na termin późniejszy.
§5
Do Placówki nie powinny zgłaszać się:


osoby z gorączką, kaszlem, z objawami grypopodobnymi,



osoby, które w ostatnich 14 dniach przebywały za granicą,



osoby z zaleconą kwarantanną.

§6
W budynku Placówki mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 10 rok
życia.
§7
W budynku

Placówki

mogą

przebywać jedynie

pacjenci, bez osób

towarzyszących.
Z osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną może przebywać jeden opiekun.
§8
Uprasza się o zgłaszanie się do Placówki w wyznaczonym terminie, aby
minimalizować ilość osób jednoczasowo przebywających w Placówce. Wizyta
powinna zakończyć się w zaplanowanym czasie, tak aby nie powstawało opóźnienie
i niepożądana kolejka oczekujących.
§9
Personel

Placówki

zostanie

zaopatrzony

w

maski

ochronne

dla

bezpieczeństwa Państwa i swojego.
§ 10
Na terenie Placówki pacjent powinien korzystać z maski ochronnej.
Maskę ochronną można zakupić w recepcji ZDROJOWA Clinic (tylko dla
pacjentów) lub w Aptece Zdrojowa.
§ 11
Należy zachować odległość co najmniej 1,5 metra między pacjentami, a także,
w miarę możliwości, miedzy pacjentami i personelem.
§ 12
Preferowane są płatności kartami płatniczymi.
§ 13
Pacjent w trakcie obsługi przy stanowisku recepcji oraz przez cały czas
realizacji usług medycznych zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny
i zaleceń personelu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2020 r.

Zarządzenie nie dotyczy Apteki Zdrojowa przyległej do ZDROJOWA Clinic.

