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Kedves Pácienseink! 

 

A H&H Dental fogorvosi centrum rendelőiben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a fogorvosi 

intézetek higiéniai előírásainak betartására. Ezeket az eddigiekhez képest is megszigorítottuk az 

Önök védelmében. 

 

Az Önök által eddig már megszokott védőeszközöket újak egészítik ki. Az eddig alkalmazott 

fertőtlenítési protokollok mellé új eszközök, fertőtlenítőszerek és fertőtlenítési eljárások társulnak.   

 

A megváltozott fertőtlenítési eljárások miatt nagyon fontos a megbeszélt kezelési időpontok 

betartása, mivel a kibővített higiéniai protokoll (kezelések közötti szellőztetés, minden elérhető 

felület teljes fertőtlenítése - beleértve a váró és a mellékhelyiségek padlóját is) betartása jelentősen 

megnöveli az egy páciensre szánt időtartamot és egy rendelés alatt a korábbi páciensszámnak csak 

egy töredékét tudjuk ellátni. 

 

 Kérjük minden kedves páciensünk segítő együttműködését és az alábbi szabályok betartását: 

 

 Kezelési időpont egyeztetésre csak telefonon van lehetőség, hogy elkerüljük a váróban a 

torlódást és a várakozók felesleges találkozását!  

 

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

(megfázás, influenza, herpesz, egyéb fertőző betegség) illetve olyan tünetei, panaszai 

vannak vagy voltak az elmúlt 14 napban, mint a láz, köhögés, nehézlégzés, hányás, 

hasmenés, ízlelési vagy szaglás zavar, kérjük, ne kérjen tőlünk időpontot, hanem előbb 

keresse fel a háziorvosát, és csak teljes panaszmentesség után forduljon hozzánk!  

 

 A megbeszélt kezelési időpontra 5 - 10 perccel az időpont előtt érkezzen kísérő nélkül!  

 

 14 évnél idősebb páciens esetén kísérő csak a várótermen kívül tartózkodhat! 

 

 A folyosón és a váróban kérjük, mindenkor tartsák az előírt 2 méteres távolságot egymástól!  

 

 Jól záró, szájat és orrot takaró maszkot viseljen, mielőtt belép a váróba! 

 

 A váróba belépve és a rendelőből távozva is fertőtlenítse a kezét a váróban található 

fertőtlenítővel! 

 

 Kérjük, tartózkodjon minden olyan fizikai üdvözléstől, mint a kézfogás és teljes 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 a váróba érkezés előtt 

végezzen el!  

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 
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