Machine Translated by Google

Daha önce özel uygulama kuralları
COVID-19 salgınının arka planı
(Bu yönetmelik hastaları ve muayenehane personelini
korumaya hizmet eder. İptal edilene kadar ev kurallarına ek olarak
uygulanır.)

1) Erişim yasağı ve erişim kısıtlamaları:
Aşağıdaki noktalardan en az biri sizin için geçerliyse
uygulamamıza erişim kesinlikle yasaktır:

• Son 28 gün içinde kanıt aldınız
"yeni koronavirüs" ile enfeksiyon veya kolonizasyon
(SARS-CoV-2, COVID-19 hastalığına neden olan ajan) ve
bu dönemden sonra devam eden enfektiviteyi ekarte
edecek herhangi bir negatif PCR testi yoktur.
• Devlette veya yasal tecritte veya karantinadasınız.

• 5 gün içinde yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) teşhisi konan bir
kişiyle temas kurdunuz (semptomların ortaya çıkmasından
veya pozitif testten 2 gün öncesine kadar temas) .

Son 14 gün içinde ateş, öksürük, nefes almada zorluk ve/
veya koku veya koku gibi yeni grip benzeri semptomlarınız
varsa, muayenehanemize yalnızca 48 saatten eski olmayan
bir negatif PCR testi ile izin verilir .
tat bozuklukları vardı.
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Yukarıdaki noktalardan en az biri sizin için geçerliyse, seçenekleriniz
hakkında size bilgi verebilmemiz için lütfen bizi arayın. Telefon
numaramız: (0201) 534 134.
Normal çalışma saatleri dışında 01805 / 98 67 00 (Alman sabit
hattından 14 sent/dk) numaralı telefondan diş acil servisine ulaşabilirsiniz .
Not: Hastaların ve çalışanların korunması bizim önceliğimiz olduğundan ve sizin sağduyulu olmanızdan dolayı
Alternatif randevunuzu, olmadığınız bir zamana tahsis ettiğinizde buna önemli bir katkı sağlamış olacaksınız.
potansiyel olarak bulaşıcı olandan daha fazlasına öncelik verilir.

2) Refakatçi yasağı:
Şu anda refakatçilere izin verilmemektedir.
İstisnalar:
• Çocuklar için 1 ebeveyn,
• 1 bakıcı / yardıma ihtiyacı olanlar için 1 gözetmen
İnsanlar.
• Dil engeli olan hastalar için 1 zorunlu(!) tercüman “2G Plus koşulları”
kapsamında muayenehaneye girebilir :
0. Aşılanmış veya geri kazanılmış VE

1. negatif antijen testi < 24 saat veya negatif PCR testi < 48 saat,
her biri sertifikalı bir test merkezinden (kendi kendine test
YOK!)
Hastalar için istisna kuralının bir parçası olarak refakatçi için 1.
maddedeki aynı koşullar geçerlidir . COVID-19 riskinde artış
olmamalıdır!

3) Maske gereksinimi:

Tüm kişiler (ayrıca tüm uygulama ekibinin yanı sıra,
Çalışanlar koruyucu bir camın arkasında değiller) sadece tedavi
süresince hastaların kullanımına açık olan muayenehanemizde
tıbbi ağız ve burun koruması kullanmalıdır.
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kilo verebilir.
Ne yazık ki, size ağız ve burun koruması sağlayamıyoruz. Bu nedenle,
bizi ziyaret etmeden önce lütfen ağzınızı ve burnunuzu cerrahi maske
veya FFP2 veya FFP3 maskesi ile kapattığınızdan emin olun.
Nefes verme valfli maskeler (valfli FFP2/FFP3) üçüncü şahıs koruması
SAĞLAMAZ ve bu nedenle izin verilmez!
*) Dinamik gelişme nedeniyle, Essen Citizens' Phone'un kullanılabilirliği kısa sürede değişebilir
değişmek. Mümkün olduğunca güncel olmaya çalışıyoruz, ancak ne yazık ki tüm bağlantıları ve bilgileri tam olarak sağlayamıyoruz.

monitör. Burada verilen bilgilerin artık güncel olmadığını fark ederseniz, lütfen bize bildirin.
e-posta yoluyla kısa bilgi . Çok teşekkürler!

