
PROTOKOL DELA ZOBNIH ORDINACIJ MED EPIDEMIJO COVID19 

 

 
 

Z odlokom Ministrstva za zdravje se 11.5.2020 ponovno odprejo vse zobozdravstvene 

ordinacije. 
 

 PREDPISAN JE ENOTNI STROG  PROTOKOL OBRAVNAVE PACIENTOV: 

 

 

1. delo na dveh vzporednih sistemih. Delo na klinično zdravih pacientih bo po prilagojenem 

načinu dela potekalo po vseh ambulantah. Nujna stanja v zobozdravstvu kužnim ali sumljivim 

pacientom za COVID-19 bo še vedno potekalo na vstopni točki v Mariboru.  

 

2. Zaprtje ambulant je porušilo sistem naročanja. Novi termini bodo usklajeni po strokovni presoji 

nosilca dejavnosti. Predvideno je telefonsko preverjanje vseh pacientov, ki so naročeni za 

naslednji dan. S klicem en dan prej jih obvestimo, v katerih primerih NE SMEJO OBISKATI 

NAŠE AMBULANTE.  

 

3. Zastavimo jim vprašanja po COVID vprašalniku. V primeru pozitivnega vprašalnika, pacienta 

napotimo na vstopno točko v Maribor. 

 

4. V čakalnico vstopajo samo domnevno klinično ZDRAVI PACIENTI, ki so naročeni na redne 

termine. Vhod je  zaklenjen - v čakalnico ste povabljeni le, če imate dogovorjen termin.  Pred 

vstopom v stavbo morate imeti  ustrezno nameščeno masko in razkužene roke. Pred vhodom 

bo zvonec z napisom »ZOBNA«. Pozvonite in počakajte!  Lahko, da bo treba počakati 10 ali 

več minut, če bo v obdelavi pacient, ker v zaščitni opremi vam sestra NE SME odpirat vrat. 

Zato se natančno držite ure termina! V čakalnici bo lahko samo 1 pacient. Spremljevalci 

pacientov ne bodo imeli vstopa. 

 

5. Naročanje osebno v ambulanti ni možno! Naročate se lahko po telefonu 02/755-00-38 ali 

emailu info@zobozdravstvo-ribic.si . V času dela s pacientom NE BOMO dvigovali telefonov. 

Predvidene ure za naročanje bodo najavljene na telefonski tajnici. 

 

6. Sanitarni prostori  bodo zaklenjeni in ključ pod nadzorom odgovorne osebe. Zobe si umijte 

doma! 

 

7. Dnevno bo naročenih manj pacientov, se bo pa tistim napravilo več storitev. Termini so 

predvideni na eno uro. S tem je frekvenca pacientov in možnost okužb manjša, racionalnejša je   

poraba zaščitne in ostale opreme. Med vsakim pacientom je zračenje ambulante 10 minut. 

 

OPOZORILA! 

 

Podaljšanje čakalnih dob za vse termine je NEIZBEŽNO, prednost bodo imeli že predhodno 

naročeni pacienti od 15.3.2020, ki jih bomo klicali po telefonu. Režim dela bo izključno podrejen 

nujnosti posegov in vrstnega reda v čakalnih seznamih. Datum, predvsem pa ure termina ne bo 

mogoče izbirati, ker bo vsak termin namenjen točno določenim storitvam zaradi porabe zaščitne 

opreme ter čiščenja in sterilizacije inštrumentov med pacienti! 

 

 

Prosimo za strpnost in ostanite zdravi! 

mailto:info@zobozdravstvo-ribic.si

