12 de Maig del 2020

MESURES EPI PER A LES VISITES DE POSTUROLOGIA

Des de l'Associació Espanyola de Posturologia us fem arribar els protocols sanitaris que cal seguir en
una consulta on es realitzi exploració i tests posturals.

- no atendre al pacient si acudeix al centre amb algun dels següents símptomes: mal de cap, febrícula,
febre, mal de coll, tos, malestar general, molèsties gastrointestinals, estornuts,…
- es prega puntualitat (no arribar abans ni després de l'hora) per tal de no coincidir amb la visita
anterior ni posterior.
- el pacient ha de poder deixar les jaquetes o qualsevol prenda de roba no necessària a l'entrada del
centre.
- el pacient ha d'entrar sol a la consulta. En el cas de visites en les que es requereix de la presència
d'un acompanyant (només podrà ser d'un sol acompanyant) cal que també utilitzi mascareta i
mantingui la distància amb el professional que l'està atenent.
- les camilles han d'estar protegides sempre per paper i canviar-lo entre cada pacient.

És de caràcter obligatori:
- l'ús de bata o uniforme per ús exclusiu dins del centre.
- mantenir la distància de seguretat sempre que sigui possible.
- el pacient s'ha de rentar les mans tant a l'entrada com a la sortida del centre ja sigui amb sabó o
gel desinfectant.
- cal disposar de paper de mans en el lavabo.
- l'ús de mascaretes, sobretot en els adults i en els majors de 4 anys.
- durant l'exploració i la realització dels tests posturals és necessari:
-l'ús de mascareta,
- pantalla facial,

- guants d'un sol ús,
- bata d'un sol ús a sobre de la bata o uniforme habitual.

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l'associació a través del correu electrònic
aeposturologia@gmail.com.
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