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         Procedury bezpieczeństwa stosowane w Klinice La Perla 

 

                Bezpieczeństwo w klinice  

1. Przy wejściu do kliniki znajduje  się podajnik ze środkiem do dezynfekcji rąk. Takie podajniki 
znajdują się także w każdym gabinecie,  

2. W każdej placówce dostępne  są termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała 
oraz maseczka i rękawiczki dla każdego pacjenta wchodzącego do kliniki. 

3. Pacjenci umawiani są na wizyty telefonicznie na konkretne godziny, w odstępach co godzinę, 
po to by w klinice przebywał wyłącznie jeden Pacjent. 

4. Kliniki wyposażone są w dodatkowe lampy ze światłem UV-C aktywnie i stale oczyszczających 
powietrze z wirusów, bakterii i grzybów. 

5. Używamy jednorazowych środków i przedmiotów do sprzątania  
6. Dla pacjentów proponujemy wodę w zamkniętej, jednorazowej butelce.  
7. Do minimum ograniczyliśmy ilość przedmiotów  w klinice  - wszelkich dekoracji w recepcji, 

poczekalni, gabinetach.  
8. Wyznaczyliśmy specjalne strefy w poczekalni, gdzie możemy bezpiecznie zdezynfekować 

powierzchnie po każdym pacjencie. 
9. Dokonujemy dezynfekcji pomieszczeń, klamek i innych powierzchni po każdej wizycie 

pacjenta. 
10. Wdrożyliśmy ponadstandardowe procedury wietrzenia i oczyszczania powietrza po każdej 

wizycie. 

              Zabezpieczenie pracowników  

1. Pomiar temperatury każdego pracownika po przyjściu do pracy. 
2. Maski, w tym maski chirurgiczne oraz maski profesjonalne, z filtrem oddechowym klasy N95 

(certyfikowane przez US National Institute for Occupational Safety and Health), FFP2 (standard 
Unii Europejskiej) lub ich odpowiedniki zawsze podczas wykonywania procedur związanych z 
powstawaniem aerozolu. 

3. Rękawiczki jednorazowe 
4. Fartuchy jednorazowe, flizelinowe – pracownicy mający kontakt z pacjentem 
5. Fartuchy wodoodporne jednorazowe jałowe – blok operacyjny 
6. Osłony oczu – okulary, gogle, okulary medyczne, przyłbice. Stosowane w czasie zabiegów z 

powstawaniem aerozolu (szczególnie blok operacyjny) 
7. Ochrona personelu sanitarnego (sprzątanie pomieszczeń): maski ochronne, fartuchy, gumowe 

rękawice robocze, okulary ochronne.  
8. Atestowane środki do dezynfekcji inaktywujące wirusy – szczególnie do dezynfekcji rąk, oraz 

wszystkich powierzchni w klinice.  
9. Obowiązuje odległość pacjenta od pracownika recepcji min. 1,5 m 


