KOMUNIKAT KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE
W związku z występującym zagrożeniem dotyczącym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego
chorobę COVID-19 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie Józef Tomala
w celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zaleca wszystkim mieszkańcom, aby jeżeli nie jest to konieczne
ograniczać wizyty w ośrodku zdrowia.

Jeżeli sprawy nie są pilne najlepiej odłożyć je w czasie lub jeśli to możliwe załatwiać je telefonicznie.

UWAGA!
Nowe numery telefonów w ośrodku zdrowia:
Telefoniczne przedłużanie recept, wystawianie skierowań, zleceń… tel. 660 191 846
Rejestracja do przychodni pod numerami telefonów: 25 68 45 017, 664 240 317,
664 240 517
Zaleca się, aby każdy pacjent, umówiony na wizytę lekarską przychodził na konkretną godzinę i zaraz po
otrzymaniu porady medycznej opuszczał budynek ośrodka zdrowia.
Ponadto Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu
do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Zalecenia dla Pacjentów:
1. Unikaj kontaktu z osobami chorymi (także na przeziębienia, czy grypę sezonową).
2. Zasłaniaj usta i nos, zwłaszcza kichając i kaszląc!
3. Myj ręce (ponad 20 sekund) i dezynfekuj je preparatami na bazie alkoholu.
4. Używaj preparatów do dezynfekcji przedmiotów (np. telefonu, okularów).
5. Unikaj dotykania dłońmi: ust, nosa, oczu.
6. Jesteś chory? Przeziębiony? Zostań w domu! - Ewentualnie skontaktuj się telefonicznie z przychodnią.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś za granicą i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i
problemy z oddychaniem, to:
- bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie: w godzinach
7.30 – 15.00 tel. 25 68 43 595, natomiast po godz. 15.00 tel. 601 079 113
lub
– zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.

Bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa
800 190 590
Infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by
otrzymać pomoc.

