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Kedves Pácienseink! 
 

Az AB-Dentál fogorvosi és szájsebészeti centrum rendelőiben mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a 

fogorvosi praxisokban előírt higiéniai előírások betartására, amelyeket most a koronavírus járvány miatt 

az alábbi kiegészítésekkel még magasabb szinten igyekszünk megvalósítani, az Önök védelme érdeké-

ben. 

Részünkről mindannyiunk számára megszokott dolog az száj-orr maszkok, védőszemüvegek, egyszer 

használatos kesztyűk és egyéb speciális védőeszközök rutinszerű viselése. Az száj-orr maszkok, amik 

időközben már a nyilvános életbe is megérkeztek, hatékony védelmet biztosítanak a kórokozók tovább 

terjedése ellen. Ezeket a védőeszközöket a kezelések alatt még további eszközök, egyszer használatos 

izolálók használatával egészítjük ki a megváltozott körülmények miatt. 

A fogorvosi kezelések alatt használt gépek és műszerek rendkívül alapos és szakszerű, minden pontjá-

ban ellenőrzött fertőtlenítési protokollon esnek át mielőtt dolgoznánk velük. 

A megváltozott fertőtlenítési eljárások miatt nagyon fontos a megbeszélt kezelési időpontok betartása, 

mivel a kezelések között nem csak a rendelők és a közvetlen betegellátásban részt vevő helyiségek fer-

tőtlenítése történik meg, hanem a váróban is gyakrabban történik fertőtlenítőszeres takarítás. 

Megkérjük kedves Pácienseinket, hogy a fogorvosi rendelőink látogatását szabályozó, alábbi sorokban 

részletezett újonnan bevezetett rendelkezéseket kérjük, szíveskedjenek betartani, az azok miatti esetle-

ges kezdeti fennakadásokért pedig szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Az új szabályozás a koro-

navírus járvány terjedésének megakadályozása miatt bevezetett távolságtartási szabályozások betartása 

miatt szükséges. 

 

 Kezelési időpont egyeztetésre csak telefonon vagy e-mail -ben van lehetőség, csökkentve ezál-

tal, a váróteremben az esetleges beteg emberek túlságos feltorlódását. 

 Ha Önnek, vagy az Önnel egy háztartásban élő személyek közül bárkinek, a praxisainkban 

már korábban is alkalmazott betegellátási protokollunkban meghatározott „beteg állapoton” 

(megfázás, influenza, herpes vírusfertőzés, egyéb fertőző betegség) kívül olyan tünetei, pana-

szai vannak vagy voltak az elmúlt 14 napban, amik lázzal, köhögéssel, nehézlégzéssel, há-

nyással, hasmenéssel, ízlelési vagy szaglás zavarral járnak, kérjük ne is kérjen időpontot, ke-

resse fel a háziorvosát, és csak teljes panaszmentesség esetén keressen minket.  

 A megbeszélt kezelési időpontra 10 perccel az időpont előtt érkezzen lehetőleg kísérő nélkül.  

 Nagykorú Páciens esetén kísérő csak a várótermen kívül tartózkodhat. 

 A folyósókon, a lépcsőházban és a váróteremben mindenkor tartsák be a távolságtartási szabá-

lyozásokat. 

 Mindig viseljen egy jól záró száj-orr maszkot 

 A váróterembe belépve és onnan kilépve minden esetben használjon kézfertőtlenítőt, amit mi 

biztosítunk Önök számára. 

 Kérjük, tartózkodjon minden olyan fizikai üdvözléstől, mint a kézfogás és a lehető legnagyobb 

mértékben kerülje a váróban és a rendelőben a tárgyakkal való érintkezést. 

 Kérjük, tartsa be a köhögés és tüsszentés társasági szabályait: ne köhögjön vagy tüsszentsen a 

tenyerébe, ehelyett használjon eldobható papírzsebkendőt. 

 Kezelésre minden esetben alapos fogmosás után érkezzen, amit lehetősség szerint otthonában 

végezzen el. 

 Lehetőség szerint a „Járványügyi nyilatkozat COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban” elneve-
zésű dokumentumot a kezelés napján aktuális egészségi állapotnak megfelelően, otthonában 
kinyomtatva és aláírva hozza magával. 18 év alatt szülői, gondviselői aláírás kötelező. 

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük 
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