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Boa tarde,
Como você bem sabe, a situação do Coronavírus (COVID-19) está mudando
rapidamente. Já estamos prevendo uma aceleração nos casos COVID-19 e
estamos trabalhando rapidamente para garantir que o nosso sistema possa
atender às necessidades de nossos pacientes. Durante esse período
incomum e desafiador, agradecemos desde já pela sua paciência. Abaixo
estão algumas atualizações sobre o teste COVID-19 e sobre adiamentos de
consultas.

Teste COVID-19
O Reliant e outros locais de serviços de saúde, agora podem iniciar o teste
COVID em suas próprias instalações. Até então, apenas o Departamento
Estadual de Saúde Pública (DPH- Department of Public Health) poderia iniciar o
teste. Para determinar quem deve ser submetido ao teste, seguimos as
recomendações de teste do DPH e, usamos avaliações clínicas que nos
permitem expandir os critérios de teste do DPH quando apropriado.
Embora nem todos que desejam ou sentem que devem ser testados terão
acesso aos testes no Reliant; nosso processo garante que aqueles que
mais precisam do teste sejam testados. Quando os pacientes ligarem
para os nossos consultórios, faremos perguntas que nos ajudarão a
determinar a elegibilidade para ser submetido ao teste.

Possível adiamento de consultas
Nossa responsabilidade e obrigação como cuidadores, é ajudar a manter
nossos pacientes e funcionários seguros. Esforçando-nos para reduzir o
risco de expor pacientes e funcionários ao Coronavírus, adiamos algumas
consultas de procedimentos de rotina e eletivos, quando considerados
apropriados por nossos médicos e equipe clínica. Portanto, pode ser que
você seja contactado pelos nossas clínicas caso tenha uma consulta
agendada.
Dar esse passo, ajudará a limitar o número de pessoas que passam por
nossas instalações, o que ajudará a retardar a propagação de doenças. Essa
prática segue as orientações que estamos recebendo do Centro de Controle
de Doenças (CDC-Center for Disease Control) para reduzir o risco nos
estabelecimentos de serviços de saúde.
Caso você tenha alguma dúvida sobre uma solicitação para adiar
a sua consulta, informe-nos e um professional médico entrará em
contato com você.

Por favor, acesse reliantmedicalgroup.org para obter atualizações, e
recomendamos que você se baseie no cdc.gov para obter as informações
mais recentes sobre o surto de Coronavírus.
Obrigado,
Dr. Thad Schilling
Diretor Médico Executivo

