
 
 

 

Rzeszów, dnia 20 marca 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

 W związku z wystąpieniem w naszym kraju epidemii związanej z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i stanu epidemicznego, mając na 

uwadze Naszą współpracę z Państwa firmą związaną ze świadczeniem usług medycznych, 

informujemy, iż Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. s. k. (dalej jako CM MEDYK) zmuszona 

jest podjąć pewne przedsięwzięcia tj. wdrożyć działania i procedury wewnętrzne mające na 

celu bezpieczeństwo naszych pacjentów, pracowników i kontrahentów, z którymi łączy nas 

współpraca. 

 

CM MEDYK zapewnia, że realizuje i będzie realizował dotychczasowe umowy w 

najszerszym możliwym zakresie.  

 

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją w celu ograniczenia ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wprowadziliśmy alternatywne dodatkowe 

rozwiązania świadczenia przez nas usług, a także wprowadziliśmy pewne rozwiązania 

powodujące przeorganizowanie dotychczas świadczonych usług, przy czym niezależnie od 

tego realizujemy wiążące nas umowy i świadczymy usługi medyczne.  

Jednocześnie informujemy, że dostosowujemy się do wszelkich zaleceń właściwych 

organów w zakresie organizowania naszych usług w obecnej sytuacji, i niektóre ograniczenia 

w korzystaniu z naszych usług mogą wynikać z takich zaleceń.  

Aktualne informacje na temat świadczonych usług dostępne są na stronie 

internetowej www.medyk.rzeszow.pl oraz dostępne drogę telefoniczną u konsultantów.  

 

Wskazujemy, iż  okoliczności o których mowa powyżej, należy rozpatrywać w kategorii 

tzw. siły wyższej, czyli nieprzewidzianej i niezawinionej przez żadną ze stron okoliczności, 

mogącej mieć wpływ w szczególności w sytuacji długotrwałego utrzymywania się stanu 

epidemicznego na wykonywanie zobowiązań wynikających z umów, co może mieć wpływ (w 

szczególności w dalszej perspektywie) na wykonywanie w okresie trwania epidemii umów 

łączących nas z Państwem, przy czym podejmujemy wszelkie należyte starania, aby w jak 

największym zakresie zapobiegać takim sytuacjom i w jak najszerszym możliwym zakresie 

zapewnić realizację  zobowiązań umownych. 

 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o takie wspólne działania, które 

pozwolą na uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie negatywnych skutków występującej 

epidemii oraz współpracę w tym czasie w celu wypracowania wspólnych rozwiązań, a także         

o bieżące, niezwłoczne informowanie nas o wszelkich okolicznościach, które mogą 

spowodować niewykonanie lub ograniczenie w wykonaniu umowy z Państwa strony, a także  

 



 
 

 

 

 

 

 

dostosowywanie się do środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez CM MEDYK        

w swoich placówkach, które to środki obejmują między innymi: 

1. Wprowadzenie we wszystkich placówkach CM Medyk zabezpieczeń poprzez 

kontrolowanie osób wchodzących do placówki tj. mierzenie wszystkim takim  osobom 

gorączki przed wejściem do placówki, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek noszenia 

maseczek na terenie placówek CM MEDYK.  

2. Zakaz wstępu do placówek CM MEDYK osób z podejrzeniem koronowirusa, osób                

z objawami wskazującymi na zakażenie koronowirusem bądź mających w ostatnim 

czasie kontakt z osobą zarażoną. Podkreślamy również, iż osoby wskazane                          

w poprzednim zdaniu mają bezwzględny obowiązek skontaktowania się z Sanepidem. 

3. Rejestracja na wszystkie usługi CM MEDYK telefonicznie pod dotychczasowymi 

numerami telefonów, za pośrednictwem strony internetowej www.medyk.rzeszow.pl 

bądź za pośrednictwem aplikacji VISIMED. 

4. Prosimy o kontakt z CM MEDYK we wszelkich bieżących sprawach poprzez 

konsultantów rejestracji telefonicznej.  

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat stosowanych przez CM MEDYK środków 

bezpieczeństwa znajdują się pod adresem: www.medyk.rzeszow.pl.  

 

Jednocześnie wskazujemy, że jednym z dodatkowych rozwiązań, które wprowadziliśmy 

to w celu zapewnienia możliwości korzystania z naszych usług bez konieczności przebywania 

w placówkach CM MEDYK, to tzw. „teleporady” czyli  świadczenie usług medycznych                      

i konsultacji medycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapowiedziami w najbliższym czasie zostanie 

określona kwestia dokonywania badań i wydawania orzeczeń w ramach medycyny pracy. 

Zatem niezwłocznie po wprowadzeniu właściwych zmian, będziemy wprowadzać 

odpowiednie rozwiązania i przekazywać bieżące informacje.  

Ze szczegółowymi zasadami i zakresem „teleporad” mogą się Państwo zapoznać               

w regulaminie dostępnym na stronie CM Medyk tj. www.medyk.rzeszow.pl.   

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

Prezes Zarządu CM MEDYK sp. z o.o. 

STANISŁAW MAZUR 
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