
Ενημέρωση για την λειτουργία του οδοντιατρείου λόγω 

covid-19 

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού υγείας (Π.Ο.Υ.) και της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) έναντι οποιασδήποτε λοίμωξης αλλά και του 

COVID-19, θέλοντας να προστατεύσουμε την υγεία των ασθενών μας 

αλλά και την δική μας. 

Πριν την επίσκεψή σας στο ιατρείο θα προηγείται τηλεφωνική 
επικοινωνία.  
 

Τόσο κατά την τηλεφωνική επικοινωνία όσο και κατά την επίσκεψή σας 

θα σας θέτουμε κάποια επικαιροποιημένα ερωτήματα σχετικά με την 

γενική υγεία σας και την πιθανότητα έκθεσης στον κορωνοϊό. 

Παρακαλείστε να απαντάτε με κάθε ειλικρίνεια. 

 

Τα ραντεβού θα είναι προγραμματισμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο 

αποστείρωσης. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει αναμονή.  

 

 Στο χώρο του ιατρείου θα εισέρχεσθε φορώντας την απαραίτητη 

προστατευτική μάσκα και με την είσοδό σας θα κάνετε χρήση του 

αντισηπτικού χεριών, το οποίο θα βρίσκεται στο χώρο αναμονής.  

 

 Για την ασφάλειά σας, ο κάθε ασθενής θα πραγματοποιεί την επίσκεψή 

του χωρίς συνοδό. Εξαίρεση θα αποτελούν ΜΟΝΟ μικρά παιδιά και 

άτομα που χρήζουν υποβοήθειας, τα οποία μπορούν να συνοδεύονται 

από 1 μόνο επιπλέον άτομο. 



 Το κινητό σας πρέπει να φυλάσσεται στην τσάντα ή σε κάποια τσέπη 

του ρουχισμού σας καθ' όλη τη διάρκεια του ραντεβού.  

  

 Χρησιμοποιούμε πλέον, αυξημένα μέτρα προστασίας (μάσκα, σκούφος, 

προσωπίδα, αδιάβροχη ποδιά μια χρήσης). Μπορεί η εξωτερική μας 

εικόνα να είναι διαφορετική, αλλά το ενδιαφέρον και η προσπάθεια να 

αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε οδοντιατρικό σας πρόβλημα 

παραμένουν τα ίδια. Το χαμόγελό μας θα υπάρχει πάλι κάτω από την 

μάσκα.  

 

Εφαρμόζουμε, όπως και πριν, τα πρωτόκολλα αποστείρωσης για την 

ασφάλειά σας και την πρόληψη της διασποράς λοιμώξεων, τα οποία θα 

τροποποιούμε σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. 

 

Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στο ☎ 2231030682 και στο  info@karageorgou-odontiatros.gr. 

 

Με την κατανόηση και τη συνεργασία σας είμαστε σίγουροι ότι θα 

ξεπεράσουμε αυτή την πρωτόγνωρη πρόκληση προστατεύοντας την 

υγεία όλων μας. 

Σας ευχαριστούμε και  είμαστε πάντα στην διάθεση σας! 

 


