OPPDATERT INFORMASJON FRA TANNHELSE MELHUS 2.AUGUST
Helsetjenesten forventer et økt smittetrykk etter sommeren og utover høsten. Tidligere
informerte prosedyrer har medført god kontroll, slik at vi kan tilby trygg tannbehandling for
både pasienter og medarbeidere. For å sikre dette videre, er det viktig at våre pasienter
følger våre gjeldende retningslinjer.
Vi er opptatt av å ta vare på din og vår sikkerhet og ber deg derfor merke følgende:
•

Ingen pasienter kan komme på klinikken for å bestille time. Bruk telefon eller e-post.

•

Alle pasienter må fylle ut risikoskjema for smittestatus over telefon før time settes.
Private tannleger skal ikke ta imot personer i karantene, bekreftede smittebærere,
mistenkte smittebærere eller nærkontakter av personer i disse gruppene. Pasienter i
denne kategorien skal selvsagt få nødvendig hjelp, men henvises til smitteklinikk i
den offentlige tannhelsetjenesten.

•

Dersom du får forkjølelsessymptomer etter at time er avtalt, ring oss for å avklare om
behandling kan gjennomføres eller utsett timen i minimum 10 dager.

•

Møt opp presis til timen, slik at vi får færrest mulig pasienter sittende på venterom.

•

Hvis du har vært i utlandet, må du utsette timen inntil det har gått minimum 10
dager etter hjemkomst. Dette gjelder uansett rød eller grønn sone. Har du hatt
forkjølelsessymptomer etter utenlandsopphold må du i tillegg ha vært 2 døgn
symptomfri, samt ha negativ test for Covid-19.

•

Sprit av hendene på venterommet før du går inn på klinikken. Sprit hender når du går
ut igjen, samt før kortbetaling.

•

Vi har forsterket smittevern denne perioden, og vil være mer beskyttet enn du er
vant til å se oss. Dette for din og vår trygghet. Det er trygt å gå til tannlegen hvis alle
følger våre råd!

Er du usikker, må behandling utsettes, eller kontakt tannklinikken for å avklare om du kan
komme.
Vi har utvidet behandlingstid 08-20 mandag-torsdag fra og med uke 33 igjen. Ta kontakt
med oss på telefon 72879010 eller mail: post@tannhelsemelhus.nhn.no.
Vi ønsker å tilby en trygg og god behandling både for våre pasienter og medarbeidere!

