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Zalecenia dla pacjentów Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia  

1. Obowiązek noszenia masek ochronnych na twarz i rękawiczek w obiekcie Basenów Mineralnych  

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do przychodni Rehabilitacyjnej oraz do gabinetu 

zabiegowego   

3. Obowiązkowe badanie temperatury po wejściu przy Recepcji Przychodni Rehabilitacyjnej  

4. Obowiązkowe wypełnienie Ankiety Wstępnej Kwalifikacji przy pierwszej wizycie  

5. Obowiązkowe wypełnienie Ankiety Aktualizacyjnej przy kolejnej wizycie w Przychodni 

Rehabilitacyjnej  

6. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie przebywania w Przychodni Rehabilitacyjnej   

7. Zakaz wizyty w Przychodni Rehabilitacyjnej dla osób niekorzystających z zaplanowanych 

zabiegów, wyjątek dla osoby towarzyszącej i opiekującej się pacjentem  

8. Opiekun pacjenta nieletniego, niepełnosprawnego  zachowuje  bezpieczną odległość i stosuje 

maseczkę i rękawiczki jednorazowe w trakcie zabiegu  

9. Zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pacjentami minimum 2 m 

10. Zalecane dokonywanie  płatności za zabiegi i zakupy w formie bezgotówkowej 

11. W Przychodni Rehabilitacyjnej może przebywać jednocześnie maksymalnie: 

a. Komunikacja – 7 osób 

b. Recepcja kąpieli   – 1 osoba  

c. Wypoczywalnia – 4 osoby  

d. Gabinet zabiegowy – 1 osoba  

12. Natychmiastowe informowanie o wystąpieniu podejrzanych objawów: 

a. Podwyższona temperatura ciała  

b. Kaszel  

c. Duszności, trudności z oddychaniem  

d. Zmęczenie  

e. Kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o nosicielstwo lub osobą będącą w izolacji  

13. W przypadku stwierdzenie u pacjenta niepokojących objawów należy niezwłocznie: 
a. Zakończyć wykonywanie zabiegów  
b. Odesłać do domu transportem indywidualnym  
c. Wstrzymać przyjmowanie pacjentów  
d. Powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną  
e. Stosować się ściśle do zaleceń i instrukcji wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-

epidemiologiczną 
14. Pacjent powinien oczekiwać na transport lub decyzje w wyznaczonym pomieszczeniu w 

odizolowaniu od pracowników i pacjentów 
 

http://www.malinowehotele.pl/
http://www.basenymineralne.pl/
http://www.balneokosmetyki.pl/

