
 

Laikinos rekomendacijos ir taisyklės VivaDens klientams COVID-19 karantino metu 

Mieli klientai, 

 

Džiaugiamės, kad ieškote sveikatos ir grožio, o karantinas visuomet yra laikinas ir artėja į pabaigą. 

VivaDens 2020-05-18 vėl atveria klinikos duris ir galime jus priimti reikalingoms procedūroms. 

Dėl jūsų ir mūsų saugumo ir patogumo, žemiau pateikiame laikinas taisykles, paruoštas pagal LR 

atitinkamų institucijų higienos ir gydymo rekomendacijas bei įstatymus, skirtus odontologinėms 

įstaigoms karantino laikotarpiui, kurių prašome laikytis: 

1. Jums užsiregistravus odontologinei procedūrai bent dvi darbo dienos iki jos  turėkite paruoštas 

ryšio priemones, kad būtų galima laiku tinkamai komunikuoti ir informuoti apie pasikeitusią 

situaciją. Geriausia tam tinka tel., žinutės ir el.laiškai. Nesusisiekę, kai kuriais atvejais, 

negalėsime garantuoti  Jūsų vizito. 

2. Dieną prieš procedūrą mes jums atsiųsime elektroniniu paštu (arba susisieksime telefonu) 

epidemiologinę deklaraciją, kad galėtume tinkamai įvertinti COVID-19 klinikinius požymius. 

Tokių požymių nesant, jūsų vizitą paliksime, o bent į vieną klausimą atsakius „taip“, vizitą 

atidėsime 14 dienų. 

3. Kviečiame būti sąmoningiems ir jeigu karščiuojate, nesijaučiate sveikais arba įtariate, kad 

sergate COVID-19 ar galite nešioti virusą, informuokite apie tai kliniką ir savo vizitą 

atidėkite. 

4. Į kliniką įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę ir nekarščiuojantys klientai, be nebūtinų 

lydinčių asmenų. 

5. Į kliniką įleidžiame likus ne daugiau kaip 10 min iki odontologinės procedūros, kad 

galėtume maksimaliai sumažinti laukimo klinikoje laiką. Atvykus anksčiau, prašome palaukti 

automobilyje arba lauke. Su savimi turėkite minimalų asmeninių daiktų kiekį. 

6. Registratūroje dezinfekuokite rankas, po to paprašysime leisti pamatuoti jūsų kūno 

temperatūrą bekontakčiu termometru ir išduosime jums naują medicininę kaukę, kurią 

paprašysime dėvėti viso buvimo klinikoje metu, išskyrus kai gydytojas paprašys nusiimti. 

7. Jeigu vartojate nesteroidinius priešuždegiminius vaistus (pvz. Ibuprofen, Nimesil ir pan.), 

apie jų vartojimą prašome informuoti anketoje ir dar prieš atvykstant į kliniką, nes 

temperatūros matavimas gali būti neobjektyvus.  

8. Registratūros darbuotojas užpildys pakartotinai užduos epidemiologinės deklaracijos 

klausimus pateiktus anksčiau, paprastai prieš dieną ir duos pasirašyti.  

9. Jeigu jūsų epidemiologinė istorija bus neigiama ir nebus su koronovirusu susijusių simptomų, 

kurie panašūs į peršalimo, galėsime jus priimti numatytam vizitui. Priešingu atveju, jūsų vizitas 

greičiausiai bus atidėtas. 

10. Laukiant klinikoje prašome laikytis saugaus 2 m atstumo nuo kito asmenų. 

 
Sąmoningai rūpinkimės sveikata ir saugokime vieni kitus! Pasaulį sveikatina ir puošia 

šypsenos. VivaDens atlieka savo darbą! 

                                                                                                            

 

       

 

 

VivaDens, 2020-05-15 

 

 


