Drodzy Pacjenci,
Praktyka PERŁA jest ponownie otwarta.
Z powodu zaistnienia pandemii koronawirusa na razie świadczenia są ograniczone do zabiegów
nagłych i pilnych.
Funkcjonowanie gabinetu, praca lekarzy i personelu została dostosowana do rygorystycznych
wymagań, aby zapobiegać transmisji wirusa, aby nasi Pacjenci jak i personel byli odpowiednio
zabezpieczeni.
Oprócz standardowych zabezpieczeń i procesów dezynfekcji i sterylizacji, pracujemy w dodatkowych
zabezpieczeniach dla ochrony osobistej: goglach, przyłbicach, maseczkach FFP3 /chirurgicznych.
Powietrze jest dodatkowo oczyszczane i filtrowane mechanicznie i promieniami UV-C.
Niestety do każdego zabiegu jesteśmy zmuszone doliczyć kwotę 90 zł. na pokrycie kosztów
wydłużonej dezynfekcji gabinetu przed przyjęciem pacjenta i dodatkowych środków ochrony. Mamy
nadzieję, że ta kwota ulegnie zmniejszeniu, gdy ceny tych środków na rynku wrócą do normalnych
sprzed pandemii.
Zmienił się także system pracy gabinetu.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami, abyśmy mogli jak najlepiej współpracować ze
sobą w czasie wizyty w gabinecie.
Rejestracja:
1. Będzie prowadzona tylko telefonicznie 58/345-48-37 i mailowo gabinet@perla.gdansk.pl
2. Nagrywając się na sekretarkę prosimy o wyraźne podanie numeru telefonu, imienia i
nazwiska.
3. Będziemy do Państwa oddzwaniać i ustalać terminy, a dzień przed wizytą potwierdzimy ją
telefonicznie.
4. W czasie rejestracji będzie przeprowadzona z Państwem wstępna ankieta dotycząca powodu
z jakim zgłaszacie się do gabinetu oraz w kierunku wykluczenia zakażenia koronawirusem.
Zalecenia w dniu umówionej wizyty:
1. Prosimy o punktualne przybycie do gabinetu, aby uniknąć niepotrzebnego spotkania z innymi
pacjentami i abyśmy mieli wystarczający czas na zabieg i dezynfekcję gabinetu dla kolejnego
pacjenta.
2. Przed wejściem do gabinetu prosimy o telefoniczny kontakt, aby upewnić się czy gabinet jest już
gotowy do przyjęcia (może się tak zdarzyć, że trzeba będzie chwilę poczekać przed gabinetem
albo np. w aucie )
3. Bądź w maseczce 
4. Poprosimy Cię o dezynfekcję rąk i wypełnienie ankiety.
5. Zmierzymy Ci temperaturę przy pomocy termometru bezdotykowego na czole i szyi.
6. Następnie zaprowadzimy Ciebie do gabinetu zabiegowego.
7. Prosimy o dokonywanie płatności bezgotówkowo- kartami płatniczymi
8. Na następną wizytę ponownie umówimy się telefonicznie.
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