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Zarządzenie nr 1/2021 

z dnia 1 marca 2021 roku 

w sprawie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym 

Goldenmed w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

 

Zarządzenie Dyrektora z dnia 2021-03-01 w sprawie wprowadzenia warunków udzielania 

świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Goldenmed w Warszawie w czasie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2. 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  

w związku z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz 

podjętymi działaniami przeciwepidemicznymi przez władze publiczne, w tym w szczególności 

wprowadzenia stanu epidemii stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20 marca 2020 

roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, zarządza się  

co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 marca 2021 r. wprowadza się do stosowania w Centrum Medycznym Goldenmed  

w Warszawie warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Goldenmed w czasie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Przy korzystaniu z udzielanych świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Goldenmed 

zostały wprowadzone podwyższone zasady bezpieczeństwa: 

1. zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa na umówiona wizytę pacjent ma 

obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej przy pomocy maseczki 

2. na umówioną wizytę pacjent zgłasza się bez osoby towarzyszącej, wyjątek stanowią 

osoby małoletnie, niepełnosprawne lub osoby mające trudności z poruszaniem się, takim 

osobom może towarzyszyć jedna osoba lub jeden opiekun; dodatkowe osoby proszone są  

o oczekiwanie poza terenem Centrum Medycznego Goldenmed; 
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3. na umówioną wizytę pacjent zgłasza się nie wcześniej niż 5-10 minut przed wyznaczoną 

godziną, aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi pacjentami i skrócić czas pobytu 

w poczekalni; 

4. osoby wchodzące do zakładu leczniczego mają obowiązek zdezynfekowania rąk 

preparatem dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych i zachowania 

dystansu (około 2 metrów) od personelu oraz innych pacjentów; 

5. osoby wchodzące do zakładu leczniczego i korzystające ze świadczeń medycznych wyrażają 

zgodę na przeprowadzenie świadczenia w czasie epidemii; 

6. podczas pobytu w zakładzie leczniczym zaleca się unikania dotykania powierzchni lub 

wspólnych elementów oraz maksymalnego ograniczenia czasu pobytu. 

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

 

 


