Zaostrzone zasady bezpieczeństwa
w Szpitalu i Przychodni Specjalistycznej
Matopat
W związku ze wzrostem zachorowań na infekcje powodowane Covid19
i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną razem musimy zadbać o nasze
wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy o bezwzględne stosowanie się do
poniższych, zaostrzonych zasad, które obowiązują podczas wizyt w Szpitalu
i Przychodni Matopat:

1. Rejestracja na konsultacje specjalistyczne odbywa się za pośrednictwem
formularza na stronie szpital.matopat.pl lub telefonicznie.
2. Pacjenci, u których występują objawy infekcyjne, takie jak: podwyższona
ciepłota ciała, katar, kaszel, duszności proszeni są o odwołanie zaplanowanej
wizyty u specjalisty/zabiegu i umówienia innego terminu. Osoby takie mogą
skorzystać z teleporady lekarzy naszej poradni chorób wewnętrznych.
3. Na umówioną konsultację Pacjent stawia się sam (wyjątek stanowią osoby
nieletnie i te, których stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby). Do
przychodni/szpitala nie będą mogły wejść osoby towarzyszące.
4. Pacjentów umówionych na konsultacje w przychodni prosimy o przybycie
10 min. przed ustaloną godziną konsultacji. Czas ten potrzebny jest na ocenę
epidemiologiczną i załatwienie formalności w recepcji. Pacjenci przybywający
wcześniej będą musieli zaczekać na zewnątrz budynku.
5. Na parkingu przy szpitalu w specjalnie wyznaczonej strefie (PUNKCIE
KONTROLI EPIDEMIOLOGICZNEJ) - namiot przed budynkiem szpitala każdy Pacjent zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała.Osoby
wykazujące objawy tj. temperatura powyżej 37,5 st.C, kaszel, duszności
zostaną skierowane do wyznaczonej izolatki i będą mogły wejść do budynków
szpitala/przychodni dopiero po decyzji fachowego personelu medycznego.
6. W Punkcie Kontroli Epidemiologicznej każdy Pacjent otrzyma jednorazową
maseczkę ochronną, którą musi nosić, zasłaniając nos i usta, przez cały czas
pobytu w naszej placówce.
7. Przed PUNKTEM KONTROLI EPIDEMIOLOGICZNEJ bezwzględnie
obowiązuje bezpieczny dystans od innych osób (min. 1,5 m).

8. Przy wejściu, w budynkach szpitala i przychodni - przy recepcji i punkcie
obsługi pacjenta Laboratorium Vitalabo mogą przebywać jednocześnie
max. 3 osoby. Pozostali pacjenci muszą poczekać na swoją kolej poza
drzwiami wejściowymi szpitala/przychodni.
9. Po wypełnieniu ankiety personel recepcji będzie kierował pacjenta do
odpowiedniego gabinetu.
10. Wszyscy wchodzący na teren naszych obiektów są zobowiązani do dokładnej
dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa maseczką otrzymaną w
Punkcie Kontroli Epidemiologicznej przez cały czas pobytu w placówce.
11. Podczas rejestracji i oczekiwania na wizytę obowiązuje bezpieczny dystans
od innych osób (min. 1,5 m).
12. Przypominamy, że do naszej placówki nie mogą wejść osoby poddane
izolacji lub przebywające na kwarantannie. Każdy Pacjent jest
weryfikowany w systemie EWUŚ.
13. Ustawienie krzeseł w poczekalni podyktowane jest względami
bezpieczeństwa. Prosimy o zajmowanie co drugiego miejsca.
14. Prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu medycznego i personelu
recepcji.
15. W celu uregulowania płatności zachęcamy do korzystania z karty płatniczej.

Zaostrzone procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu
bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Dr n. med. Piotr Kowalczyk
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Matopat

