KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM MEDYCZNEGO KOL-MED spzoz w Tarnowie
z dnia 12.03.2020
Dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2
1. Od dnia 12.03.2020 roku wprowadzono śluzy buforowe dla pacjentów zgłaszających się do naszych
przychodni (dotyczy Tarnowa, Brzeska, Bochni, Dębicy i Tuchowa).
2. Każdy wchodzący do budynku poddawany jest pomiarowi temperatury ciała, a w uzasadnionych
przypadkach przeprowadzana jest ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI.
3. Przy wszystkich dostępnych wejściach umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym oraz instrukcja
dezynfekcji rąk. Pracownicy stale przebywający przy wejściach są odpowiedzialni za dochowanie starannej
dezynfekcji rąk wchodzących pacjentów i pracowników podmiotu.
4. Od dnia 13.03.2020 obowiązywać nadal będzie funkcjonowanie śluz buforowych jednak dodatkowo:
a. Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym z Centrum Medycznym KOL-MED spzoz w Tarnowie.
b. Zaleca się stosowanie TELEPORAD jako podstawowej formy kontaktu z lekarzem.
c. W przypadku braku leków stale przyjmowanych, zalecamy korzystanie z dostępnej opcji
zamawiania recept za pośrednictwem OSOZ.pl
d. Zgłoszenie się do placówki będzie zalecane wyłącznie w przypadkach tego wymagających.
e. Osoby pozostające w stałym leczeniu specjalistycznym proszone są o wcześniejszy kontakt z
rejestracją. Istnieje możliwość udzielania porad za pomocą środków teletechnicznych bez
konieczności pojawiania się w przychodniach. W pozostałych przypadkach prosimy o
zastosowanie się do obowiązujących w placówkach procedur.
f. Wszystkie osoby z objawami infekcji, przed zgłoszeniem się do lekarza specjalisty powinny
zasięgnąć opinii swojego lekarza POZ. Terminy przyjęć dla pacjentów, którzy będą przesuwać
swoje wizyty ze względu na aktualny stan zdrowia, będą dobierane indywidualnie ze
szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji (dodatkowe godziny pracy lekarzy specjalistów).
5. Uruchomiono dodatkowe stanowiska telefoniczne.
6. Prosimy naszych pacjentów o zrozumienie i współpracę.
7. Pracownicy innych podmiotów, zgłaszający się do nas celem przeprowadzania badań okresowych,
przyjmowani są w standardowych godzinach, po wcześniejszej weryfikacji stanu zdrowia. Pracodawców
prosimy o uprzedzenie swoich pracowników, iż w przypadku objawów infekcji u nich występujących,
badania nie będą realizowane, a pacjenci zostaną skierowani do kontaktu telefonicznego ze swoim
lekarzem rodzinnym.
8. Zachęcamy do lektury procedur zapobiegających zarażeniu COVID-19 dostępnych na stronach GIS. W
zakładce na naszej stronie internetowej przedrukowujemy najistotniejsze informacje.
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