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1.Pacjenci zgłaszający się do poradni specjalistycznej  mogą wejść  na teren jedynie po procedurze 

TRIAGU po ich zaproszeniu przez personel medyczny. Są zobowiązani do przestrzegania wszystkich 

wskazówek i zaleceń odnośnie przebywania i przemieszczania .   

1. Wszyscy pacjenci jeszcze przed wejściem  poradni mają w procedurze Triagu mierzoną 

temperaturę ciała i zobowiązani są do posiadania wypełnionego i podpisanego  „Oświadczenia „  

(jego wzór jest do pobrania na stronie https://whc.ifps.org.pl/dla-pacjentow/wymagane-dokumenty/ ) 

lub wypełnienia druku otrzymanego w Rejestracji.   

2. Osoby z podwyższoną temperaturą i/lub w stanie ostrej infekcji ogólnoustrojowej ( nie 

dotyczy chorób narządu słuchu i mowy ) nie będą przyjmowania do poradni  i powinni zgłosić się do 

lekarza POZ. ( nie dotyczy stanów zagrożenia życia )   

3. Prosimy wszystkich pacjentów o zabieranie ze sobą telefonów komórkowych, które będą 

przydatne podczas prowadzonego leczenia .   

4. Na teren poradni wpuszczani będą jedynie pacjenci i opiekunowie dzieci lub osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia. Są oni również zobowiązani do 

wypełnienia oświadczenia takiego samego jak pacjenci .   

5. We wszystkich pomieszczeniach pacjenci i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego 

noszenia masek ochronnych i częstego mycia i dezynfekcji rąk przy każdym przemieszczaniu się w 

wyznaczonych w tym celu strefach. Przed wejściem na poradni obowiązuje bezwzględna zasada 

dezynfekcji rąk oraz  zdjęcia posiadanej maski ochronnej ( jednorazowej )  i wyrzucenia jej do 

kosza lub jej schowania w ubranie/torebkę  oraz założenia maski przekazanej przez personel 

medyczny. Nie dopuszcza się noszenia przyłbic i pół-przyłbic zamiast maseczek ochronnych.   

6. W pomieszczeniach rejestracji, na korytarzach przed gabinetami lekarskimi, w pracowniach 

pacjenci zobowiązani są do przestrzegania dystansu 1, 5 - 2,0 m między sobą, mają zajmować tylko 

wolne wskazane miejsca, nie mogą spacerować i przemieszczać się po terenie  bez zgody personelu 

medycznego.   

7. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu informuje, a pacjent świadomie akceptuje fakt,  iż 

pomimo zastosowania wszystkich zasad ochrony osobistej, ścisłego przestrzegania procedur  

epidemiologicznych przez personel Poradni istniej ryzyko  zakażenia się pacjenta  wirusem SARS-

Cov-2 lub innym patogenem przenoszonym drogą kropelkową ( np. od innego pacjenta poradni ). 

Pomimo to podpisując druk Oświadczenia pacjent zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu i  akceptuje powyższe ryzyko .   
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8. Każdy pacjent przyjmowany do leczenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu przebywania w Poradni IFPS (jego wzór jest do pobrania na stronie 

https://whc.ifps.org.pl/dla-pacjentow/wymagane-dokumenty/ )  

 10. Brak zgody uniemożliwi przyjęcie pacjenta  do Poradni . Brak dostosowania się do wymienionych 

zasad oraz zaleceń wydawanych na miejscu przez personel medyczny oraz służby techniczne będzie 

oznaczał natychmiastowe wezwanie służb porządkowych lub policyjnych i przerwanie planowanej 

terapii.    

11. Regulamin obowiązuje do odwołania.   
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