
Działalność Kliniki Nova – ważne informacje dla pacjentów na dzień 21.06.2021 
 

Klinika Nova zmuszona jest dostosować zasady swojego działania w związku z epidemią 
koronawirusa. Sytuacja jest nadal poważna i wymaga naszej ostrożności.  

 
PORADNIE LEKARZA RODZINNEGO  

 
1. Dwie poradnie lekarza rodzinnego w Koźlu na ulicy Łukasiewicza 23 oraz w Sławięcicach na 

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2 działają normalnie. Od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 
18. Teleporady udzielane są zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Standardy 
teleporady w Klinice Nova znajdziesz na naszej stronie www zakładce POZ.  
 

Bezwzględnie wszystkie wizyty muszą być umówione telefonicznie, nie będziemy przyjmować 
pacjentów nie umówionych telefonicznie. Nie przyjmujemy pacjentów będących na 
kwarantannie i izolacji ci pacjenci powinni korzystać wyłącznie z telporady.  
 
Standardy teleporady są ogłoszone na stronie www.klinikanova.pl w zakładce POZ 
 
Prosimy aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny, przychodzili do poradni 
sami, z wyjątkiem opiekunów do dzieci i osób starszych, pacjenci zmuszeni są zachować 
odpowiednią odległość od rejestracji.  

 
Lekarze w POZ wystawiają skierowania na wymazy COVID również po teleporadzie, jeśli masz 
objawy nie przychodź do gabinetu, skorzystasz z teleporady i otrzymasz skierowanie.  
 
Pacjent może również, od 16.03.2021 sam zgłosić się na wymaz COVID wypełniając ankietę 
https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html 
 

SZPITAL I PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
 

1. Planowe zabiegi operacyjne w zakresie urologii, okulistyki i ginekologii na kolejne 
tygodnie będą odbywały się zgodnie z planem. W okresie wakacji, bądź bezpośrednio 
po wakacjach będziemy powracali do realizacji zabiegów laryngologicznych. O 
wszystkich terminach będziemy indywidualnie Państwa informować telefonicznie. 
 
Pacjenci, którzy zostali zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID 19 
proszeni są o przeniesienie do zabiegu zaświadczenia o odbytym szczepieniu.  

 
2. Poradnie specjalistyczne w ramach NFZ i porad komercyjnych a także abonamentów 

będą pracowały normalnie.  
 

Bezwzględnie wszystkie wizyty muszą być umówione, nie będziemy przyjmować pacjentów nie 
umówionych. Nie przyjmujemy pacjentów będących na kwarantannie i w izolacji.  

 
Prosimy aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny, przychodzili do poradni 
sami, z wyjątkiem opiekunów do dzieci i osób starszych, niesamodzielnych i w sytuacjach 
wyjątkowych. Pacjenci zmuszeni są zachować odpowiednią odległość od rejestracji. 

 
Od dnia 21.06.2021 roku zmieniają się zasady wejścia na zabiegi i do poradni Kliniki Nova oraz 
do punktu pobrań, do wymazów COVID i na szczepienia COVID oraz HPV  
 

http://www.klinikanova.pl/
https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html


Nie będzie już działała izba przyjęć „ COVID – 19 Izba Przyjęć”,  gdzie do tej pory 
przeprowadzany był triage ( pomieszczenie gdzie jest mierzona temperatura i wypełniana jest 
ankieta ) .  
Pacjenci do poradni wchodzą bezpośrednio do budynku poradni, tam mają automatyczny 
pomiar temperatury i muszą dokonać dezynfekcji rąk.  
 
Pacjenci do zabiegów operacyjnych, oraz do szczepień wchodzą bezpośrednio na izbę przyjęć 
szpitala ( nowy budynek od strony parkingu ) . Tam dokonany będzie pomiar temperatury i 
wypełniona będzie ankieta 
 
Na terenie Kliniki obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek zakrywających usta i nos 
Znosi się obowiązek noszenia rękawiczek  
 
Pacjenci zobowiązani są zachować dystans od innych osób, w celu ułatwienia tego wymogu w 
poczekalni zdemontowano co drugie krzesło.  
 

 
Dziękujemy wszystkim naszym pacjentom za zrozumienie i prosimy o współpracę. Chrońmy siebie i 
innych. W Klinice Nova zaszczepiło się przeciw COVID ponad 98 % personelu. Jednak zachowujemy 
ciągle daleko idącą ostrożność i stosujemy się do wszelkich zaleceń.  


