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Paulínia, 07 de abril de 2020 

 

COMUNICADO – ATENDIMENTOS AGENDADOS 

Para reforçar ainda mais as medidas protetivas e minimizar os riscos oriundos aglomerações 

de pessoas, informamos aos nossos clientes e parceiros que a Clínica Corbucci atenderá a 

partir do dia 07/04 somente com horários previamente agendados. 

 

Portanto, reforçamos nossa recomendação:  

• Agende com pelo menos 24h de antecedência, mediante envio da guia de 

encaminhamento para o e-mail consultas@corbucci.com.br 

• Confira as informações de seu agendamento com antecedência, e seja pontual. 

 

A medida, assim como outras já adotadas, é importantes e está alinhada às orientações dos 

órgãos de saúde e medicina ocupacional que norteiam nossa atuação. 

São ajustes que trazem benefícios para todos: 

• Melhor distribuição e gestão dos atendimentos 

• Evitar o tempo de espera na clínica 

• Retornar o profissional rapidamente à sua atividade  

• Oferecer melhor atendimento   
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Estamos engajados em continuar nosso trabalho da melhor forma possível em meio à crise de 

saúde pública que atravessa o Brasil e o mundo. Entendemos que nossos serviços são 

fundamentais para às atividades das empresas que atendemos, sobretudo para os setores 

considerados essenciais como alimentação, transporte e segurança. 

Qualquer mudança da situação atual pode nos obrigar a alterar essas regras. Por favor, fiquem 

atentos aos nossos comunicados. Também estamos abertos às críticas e às sugestões! 

Agradecemos o apoio de todos e nos colocamos à disposição para atendê-los e alertas com a 

disseminação do Covid-19. Abaixo nossos principais contatos: 

 

Gerente Sânya 

Celular/whastapp: 19 97138-6303 

E-mail: consulta1@corbucci.com.br 

 

Siga-nos também nas redes Sociais: @clinicacorbucci 

Lá você encontra conteúdos e informações dos órgãos de saúde oficiais para sempre estar 

bem informado. 


