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BCLA przedstawia listę zagadnień, którą Specjaliści Ochrony Wzroku, praktyki i ich personel 
powinni wziąć pod uwagę, podczas powrotu do obsługi pacjentów w czasie pandemii COVID-
19. Sugestie te dostarczą wskazówek i pomogą chronić zarówno personel, jak i pacjentów. 
 
Zalecenia te mają charakter doradczy i są oparte na dowodach z literatury naukowej i 
stanowiskach stowarzyszeń branżowych. Niniejszy dokument powinien być stosowany w 
połączeniu z wytycznymi lokalnych krajowych/regionalnych organów regulacyjnych i/lub 
zawodowych. 
 
Ochrona personelu, pacjentów i praktyki 
 

• Zminimalizuj liczbę pracowników w praktyce; niektóre zadania mogą być 
wykonywane w domu 

• Upewnij się, że wszyscy członkowie personelu sprawdzają oznaki i objawy 
COVID-19 przed każdym dniem roboczym. W przypadku jakichkolwiek oznak i 
objawów personel nie powinien przychodzić do praktyki 

• Zapewnij środki ochrony osobistej (z ang. personal protective equipment, PPE) 
zgodnie z wytycznymi władz lokalnych i przeszkol personel w zakresie ich 
stosowania (takie jak maski na twarz, rękawice jednorazowe, okulary ochronne i 
przyłbice) 

• Ponowne przeszkol personel w zakresie technik mycia rąk  
• Zapewnij alkoholowy żel dezynfekujący* do stosowania po myciu rąk 
• Często czyś klamki drzwi, schowki, długopisy, krzesła itp. Terminale płatnicze 

powinny być czyszczone po każdym użyciu, a pacjenci zachęcani do korzystania z 
bezdotykowych metod płatności 

• Poczekalnie: krzesła oddalone od siebie o co najmniej 2 metry w celu 
zapewnienia dystansu społecznego 

• Usuń gazety, zabawki, ekspresy do kawy i dozowniki wody z poczekalni 
• Usuń wszystkie niepotrzebne akcesoria, takie jak miętówki, długopisy, ozdoby, 

kwietniki itp. 
• W miarę możliwości należy otworzyć okna i rozważyć nieużywanie klimatyzacji 
• Posiadaj zapas masek na wypadek, gdyby pacjenci przyjechali bez umówienia się 

na wizytę (lub rozważ zaproponowanie nowej maski wszystkim odwiedzającym 
praktykę) 

 
Zarządzanie praktyką i umawianie wizyt 
 

• Liczba wizyt będzie musiała zostać zmniejszona, aby umożliwić czyszczenie 
sprzętu między pacjentami, zminimalizować stosunek liczby personelu do liczby 
pacjentów w praktyce w danym momencie oraz utrzymać wymagania dotyczące 
dystansu społecznego. 

• Zapytaj pacjenta o jego zdrowie podczas umówienia się na wizytę 
• Wyjaśnić pacjentom w momencie rezerwacji wizyty, że procedura może być inna 

niż poprzednio 
o Przed wizytą, odbędzie się rozmowa telefoniczna, aby upewnić się, że nie 

mają żadnych oznak ani objawów infekcji 
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o Badanie będzie musiało zostać ponownie zarezerwowane po wymaganym 
okresie kwarantanny, jeżeli przed rozpoczęciem uczestnictwa w nim 
wystąpią objawy 

o Będą musieli nosić maskę przez cały czas 
o O ile to możliwe, powinni przyjeżdżać pojedynczo i ewentualnie czekać na 

zewnątrz, aż zostaną wezwani w celu upewnienia się, że zdystansowanie 
społeczne zostanie spełnione 

• Udostępnij żel do dezynfekcji rąk z alkoholem* w wielu miejscach praktyki, w 
tym w pobliżu umywalek 

• Aby skrócić czas kontaktu w gabinecie, przed wizytą należy rozważyć 
przeprowadzenie wywiadu i sprawdzenie objawów oraz innych istotnych 
szczegółów poprzez rozmowę telefoniczną lub telekonferencję 

• Korzystaj z dowolnej technologii połączeń telefonicznych/wideo, jeśli lokalne 
regulacje krajowe na to pozwalają, do dalszego dostarczania soczewek 
kontaktowych 

 
Procedura 

• Umyj ręce po wizycie pacjenta, po umyciu sprzętu i przed następnym pacjentem. 
Po umyciu rąk, za każdym razem, użyj alkoholowego żelu do rąk*  

• Wyczyść cały sprzęt i powierzchnie po kontakcie z którymkolwiek/każdym 
pacjentem 

• Tam, gdzie to możliwe, należy przed wizytą omówić historię i objawy oraz inne 
szczegóły za pośrednictwem telefonu lub rozmowy wideo, aby zminimalizować 
czas konsultacji. Jeśli nie jest to możliwe, specjalista i pacjent muszą zachować 
dystans społeczny wynoszący 2 metry w celu odbycia tych rozmów  

• Używaj maski twarzowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środków ochrony 
indywidualnej i władz lokalnych oraz upewnij się, że pacjent również nosi maskę 

• Unikaj rozmów, gdy jesteś blisko pacjenta 
• W miarę możliwości należy użyć osłony przeciwoddechowej w lampie 

szczelinowej  
• Uważaj na krople oddechowe na sprzęcie i zachowaj szczególną ostrożność 

podczas czyszczenia 
• Używaj materiałów jednorazowych, takich jak diagnostyczne soczewki 

kontaktowe, barwniki, waciki/patyczki higieniczne, itd. 
• Należy używać małych butelek produktów do pielęgnacji soczewek 

kontaktowych i przekazywać je pacjentowi lub wyrzucać po użyciu 
• Użyte pojemniki na soczewki kontaktowe przekaż pacjentowi lub wyrzuć 
• Wszystkie przedmioty jednorazowego użytku należy utylizować w bezpieczny 

sposób 
• Po zakończeniu wizyty należy ponownie podkreślić znaczenie mycia rąk, 

harmonogramu noszenia i wymiany soczewek kontaktowych, stosowania się do 
zaleceń dotyczących pielęgnacji i wymiany soczewek kontaktowych. 

 
 
 
*zawartość alkoholu minimum 60% 
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Źródła oraz dodatkowe informacje: 
 
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen 
Walsh, Mark Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” 
Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & James S. Wolffsohn - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 
https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 
https://www.aaopt.org/my-covid-hub 
https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 
https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-for-
optometrists.html 
https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 
https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 
https://iacle.org/covid-19-resources/ 
https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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