Pentru protectia tuturor pacientilor sunteti rugati ca inainte de vizita sa faceti o
programare in prealabil
In incinta cabinetului dentar pot sa intre doar pacientii fara insotitori cu exceptia celor
care nu se pot deplasa singuri sau minorilor.
Fiecare persoana care intra in camera de asteptare este nevoita sa urmeze
urmatoarele proceduri chiar daca este doar insotitor.
1. O sa ii fie luata temperatura cu un termometru de distanta, in cazul in care este
febrila sau subfebrila nu poate intra in cabinet dar o sa completeze chestionarul
referitor la posibilitatea infectarii cu noul coronavirus COVID-19, apartinatorii or sa fie
rugati sa astepte in afara cladirii in spatiul public la distanta recomandata de 2 m
pentru siguranta lor ,de aceea rugam si apartinatorii sa aibe pregatite documentele
de identitate.
2. Masca obligatorie cu care pacientul vine o sa fie pastrata pe gura si nas pana
dupa momentul in care se aseaza pe scaun , ea este indepartata de personalul
medical iar la plecare pacientul primeste o masca noua impreuna cu recomandarile
personalului medical privind restul de proceduri de urmat.
3.Pacientul ( si daca este cazul insotitorul) o sa raspunda la urmatoarele intrebari
inaintea inceperii tratamentului dentar :
a) V-ati deplasat in strainatate in ultimele 14 zile ? DA/NU
daca Da unde? _________________________________
b) Ati interactionat in ultimele 14 zile cu persoane infectate cu Coronavirus SARSCoV-2(infectie COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifica unui
astfel de virus ?
DA/NU
c) Ati avut in ultimele 14 zile una sau mai multe dintre urmatoarele simptome
FEBRA
DIFICULTATE IN A INGHITI
DIFICULTATE IN A RESPIRA
DURERI MUSCULARE
TUSE INTENSA

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

AM LUAT LA CUNOSTINTA DE FAPTUL CA NERESPECTAREA MASURILOR
PRIVITOARE LA PREVENIREA SAU COMBATEREA BOLILOR INFECTOCONTAGIOASE SE SANCTIONEAZA CONFORM ART. 352 DIN CODUL PENAL SI
A ART 34 LIT . M) DIN H.G. NR 857/2011PRIVIND STABILIREA SI
SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LA NORMELE DIN DOMENIUL SANATATII
PUBLICE , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

