Kære patienter,
Sundhedsstyrelsen har meddelt, at tandklinikker skal arbejde mod at genoptage normalt
arbejde.
Vi vil derfor begynde at indkalde patienter igen og fortsætte en del af de behandlinger,
som vi måtte afbryd ved nedlukningen.
Lene og Tina har knoklet på den seneste måned med at hjælpe jer med akutte problemer
eller behov for tandbehandling, der ikke kunne udsættes. Jette og Birthe er retur på klinikken. Vi håber at, Annemette, Mette og Pil også kan vende tilbage inden for kort tid.
Der er fortsat en lang række restriktioner, som er der for at beskytte både jer og os. Vi er iført
overtrækskittel, hue, mundbind, visir og handsker (og vi har det varmt). Alt er engangsstyr
og skiftes selvfølgelig efter hver behandling. Det er en stor ekstraudgift, så I den kommende tid, vil der desværre være et tillæg på regningen, der skal dække alt dette ekstra udstyr.
Vi arbejdet på at skaffe overtrækskitler i stof, som kan vaskes efter hver patient. Vi vil gerne,
af hensyn til miljøet, undgå for meget plastikaffald.
Vi fortsætter selvfølgelig med grundig rengøring, herunder afspritning af dørhåndtag mm.
Der er sat ekstra tid af mellem hver patient, så vi kan lufte ud og for at begrænde antallet
af tilstedeværende i klinikrummet.
I første omgang er det patienter med størst behov der får tider, mens patienter med normalt sunde tænder eller behov for kosmetisk behandling, må vente.
Det er fortsat meget vigtigt, at I ikke møder op på klinikken ved det mindste tegn på sygdom (ondt i halsen, hoste, forkølelse, åndedrætsbesvær, feber, hovedpine, muskelømhed
mm). I så fald skal I ringe til klinikken på tlf. 86 48 83 84 og aftale en ny tid. Hvis I er i tvivl, så
heller ring en gang ekstra. Vi skal fortsat alle passe på hinanden.
Hvis du hører til risikogrupperne i forhold til covid-19 kan der også være begrænsninger og
det kommer an på en individuel vurdering. Ring evt. til Tina og få en snak om mulighederne.
Vi vil gerne begrænse antal tilstedeværende i klinikkens lokaler, så det gælder fortsat, at I
først møder op til den aftalte tid og så vidt muligt kommer alene.
Der er desværre ikke blade/aviser i venteværelset i øjeblikket og vi må fortsat undvære
håndtryk og kram. Men der er altid plads til smil og gode grin.
Vi glæder os til vi igen kan modtage jer alle på klinikken på normale vilkår.
Mange hilsner
Birthe, Tina, Annemette, Mette, Stine, Jette, Lene og Pil

