Kære patient i Tandplejen i Syddjurs Kommune

19.april 2020

Her følger revideret information om tandpleje frem mod sommerferien 2020.
Tandplejen har kun været åben for nødbehandling og kritiske funktioner i perioden 13. marts – 17.
april 2020.
Den drift, vi nu kan tilbyde, er underlagt udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen den 18. april 2020:
Det betyder, at vi øger omfanget af næsten alle tandplejefunktioner.
Af hensyn til smitterisiko vil vi indtil videre ikke kunne tilbyde så mange tider som før. Men
vi kommer til at tage vigtige skridt i den rigtige retning.
Hensigten er, at der fortsat skal være få patienter på klinikken af gangen, der skal bookes med
godt tid mellem hver og der skal være 1-2 meters plads mellem alle i venteværelset.
Vi skal bruge flere værnemidler og holde et højt rengøringsniveau. Der skal være særlig
opmærksomhed ved indsatser der spreder luft og dråber. F.eks. fra boremaskiner og andre
instrumenter med luft og vand.
Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i tandplejen skal fortsat hvile på et dobbelt hensyn til
både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko
for den enkelte patient og sundhedspersonalet.
Vi skal i hver enkelt tilfælde vurdere om tandplejeindsatsen kan udsættes på en længere
tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.
Retningslinjerne betyder, at vi aflyser og ændrer mange tider i denne periode.
For hver enkelt vil der på grundlag af journalen blive foretaget en individuel faglig vurdering. Nogen
vil på den baggrund blive indkaldt, andre vil få deres undersøgelse, behandling eller andet behov
udsat.
Hvis I bliver indkaldt til en aftale, vil det foregå som I kender det via E- boks og med sms påmindelser. Følg vores anvisninger ved døren og vent udenfor hvis det er nødvendigt. Så
giver vi besked når I må komme ind.
Du/I skal ikke møde op på klinikken selvom du/I har en tid hvis:
- Du er formodet/bekræftet coronasmittet
- Du har symptomer, også lette som tegn som f.eks. feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine
og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen
- Du har været i direkte kontakt med en bekræftet coranasmittet person inden for 14 dage
MØD IKKE OP PÅ KLINIKKEN UDEN AFTALE - ring altid først, også hvis du er i tvivl
Tandplejen kan kontaktes alle hverdage på telefonnummer 87 53 51 00 – telefontid kl. 8-9.30 og
10-12
Tandreguleringen kan kontaktes alle hverdage på telefon nummer 87 53 51 40 – telefontid kl. 8-10
og 10.30-12.00.
Venlig hilsen Tandplejen i Syddjurs Kommune

