Kedves Hangácsi, Nyomári, Zilizi betegeink!
A vészhelyzetre tekintettel a Zilizi és a Nyomári rendelések átmenetileg szünetelnek, Hangácson a szokott időben tartjuk meg a
rendelést.
Szeretnénk fokozottan felhívni a figyelmüket a koronavírus terjedésének veszélyére!
Mikor kell koronavírus fertőzésre gondolni? Ha valaki erősen köhög, magas láza van, levert, rossz az általános állapota, nehezen, vagy
szaporán veszi a levegőt, ÉS a megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt koronavírussal fertőzött személlyel, VAGY a
koronavírus fertőzéssel érintett területen járt.
Már nem csak Olaszország, Irán és Kína a fertőzött terület, hanem egész Európa.
Akinek a közvetlen hozzátartozója Ausztria, Svájc, Franciaország, Spanyolország, Szlovénia, Benelux államok, Skandinávia területén
járt az elmúlt két hétben, (a lista folyamatosan változik, ezt kísérjék figyelemmel) még tünetmentesség esetén is 2 hétig maradjon
otthon, a rendelőbe NE JÖJJÖN be!
Koronavírus megbetegedés gyanúja esetén kérjük semmiképpen NE JÖJJÖN a rendelőbe, hanem telefonon hívjon bennünket!
Ingyenesen hívható zöldszámok állnak rendelkezésre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű
megválaszolása érdekében.
06-80-277-455
06-80-277-456
Jelen ismereteink szerint az új koronavírus elsősorban az idős, több társbetegséggel (szív-érrendszeri, légzőszervi, vérképzőszervi,
immunrendszert érintő valamint a rosszindulatú tumoros betegség miatt kezelés alatt álló) betegeknél lehet veszélyes vagy
életveszélyes!
A gyermekkorú, fiatal és középkorú, egyébként egészséges védekező rendszerrel rendelkező betegeknél tünetmentesen zajlik le, vagy
enyhe-, középsúlyos légúti tünetekkel jár.
A fertőzés esélyének csökkentése érdekében szeretnénk a rendelői találkozások számát minimalizálni.
Enyhe, banális betegségekkel, orrfolyással, enyhe, hurutos köhögéssel, 1-2 napos, nem magas lázzal, hőemelkedéssel, hasmenéssel
önmaguk, családjuk, betegtársaik és az egészségügyi személyzet védelme érdekében NE jöjjenek vizsgálatra, hanem telefonáljanak, és
ellátunk mindenkit tanácsokkal, csak abban az esetben jöjjenek a rendelőbe, ha azt az orvos kéri.
Telefonon jelentsék be igényüket beutalóra, rendszeresen szedett gyógyszer- vagy tápszer receptjére.
Adminisztratív feladatokat nem végzünk (pl. jogosítvány, fertőző betegség igazolások stb.) A lejáró jogosítványok a járványügyi
vészhelyzet végéig, illetve utána még 3hónapig érvényesek maradnak.
A lejáró gyógyszerjavaslatok érvényessége is megmarad 3hónapig!
Kérjük csak valóban indokolt esetben jöjjenek a rendelőbe! (Az 1hónapos szakorvosi lelet megbeszélése jelenleg nem az!)
Beteg gyermeket csak egy szülő kísérjen a rendelőbe!
A többi betegtől lehetőleg minimum 1 méter távolságot tartsanak. Személyes érintkezés - puszi, kézfogás - KERÜLENDŐ!
Ha ez megoldható, inkább a szabad levegőn várakozzanak.
Készüljenek öltözködés szempontjából a nyitott ajtós/ablakos várakozásra a jobb szellőzés érdekében.
A kilincset zsebkendővel, papírtörlővel fogják meg.
Ha köhögnek, viseljenek maszkot, a köhögő gyermekre szintén adjanak maszkot, vagy egy kendővel takarják el a száját, orrát a
váróteremben.
Figyelmeztessék a gyermekeket, hogy ne fogdossanak össze mindent, ne nyúljanak az arcukhoz, szájukhoz.
Mossanak gyakran kezet szappannal.
Figyeljünk egymásra, környezetünkre, társainkra, az egészségügyi dolgozókra, akik folyamatosan ki vannak téve a fertőzésveszélynek
és tartsuk a megfelelő távolságot! Ezen intézkedések szükségesek, hogy megvédjük pácienseinket és az egészségügyi személyzetet. A
fenti rendelkezések betartásáért mindenki személyes felelősséggel tartozik, a mulasztás mások veszélyeztetésének minősül!
Segítő együttműködésükben bízunk!
Hangács , 2020.03.16.
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