KORONA VIRUS
(SARS -CoV -2)

Upoštevajoč navodila ministrstva za zdravje o organizaciji dela na primarnem
nivoju do preklica v ZP Zreče veljajo naslednji ukrepi in prilagojen način dela po
naslednjih navodilih:
Zdravstvena postaja( vključno z dvigalom) je zaklenjena ves dan, nadzorovan vstop bo dovoljen
samo naročenim osebam oz. po vnaprejšnjem dogovoru prek telefona/ elektronske pošte.
Določen delež obravnav in administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi, dostava
izvidov …) bomo še vedno v največji možni meri urejali po telefonu ali prek elektronske pošte
ambulant oz. poštnih nabiralnikov ambulant.
O najbolj optimalnem načinu obravnave zavarovancev (ali telefonsko oz. druge poti
elektronske komunikacije ali fizični stik in pregled) strokovno odločajo zdravniki v ZP.
Ob naročanju po telefonu in pa še enkrat tik pred vstopom v prostore zdravstvene postaje
boste izprašani o zdravstvenem stanju vas in vaših svojcev zadnjih 14 dni v zvezi z znaki okužbe
z Covid 19, na ta vprašanja ste dolžni iskreno odgovoriti , sicer vaša obravnava ne bo mogoča
oz. vstop ne bo dovoljen. Vsi pacienti z povišano temperaturo, znaki okužbe dihal, tveganimi
stiki, na to posebej opozorite osebje, ki vam bo dalo ustrezna navodila po telefonu .
5 minut pred terminom pred terminom, ko ste naročeni, počakajte pred vhodnimi vrati ali v
avtomobilu. Osebje vas bo ob ustrezni uri ( in nič prej) povabilo naprej.
Ob vstopu v prostore zdravstvene postaje je obvezno razkuževanje rok, znotraj prostorov pa
uporaba zaščitne maske oz. upoštevanje varnostne razdalje. ( z izjemo pregledov oz. posegov
v ustni votlini), vse do izstopa iz prostorov ZP.
Zvonec na vratih je namenjen za nujnejše zadeve ali predajo/prevzem dogovorjene
dokumentacije, ki jo na vratih od vas prevzame oz. vam dostavi osebje. Vso nenujno pošto/
izvide na vpogled lahko dostavite v poštne nabiralnike naših ambulant.
Še enkrat- nenaročenim vstop ne bo dovoljen brez predhodne triaže po telefonu na naslednje
številke- odvisno koga potrebujete- znotraj naših ordinacijskih časov :
SPLOŠNA AMBULANTA DR . BIĆANIĆ tel. 03/ 75 21 340
SPLOŠNA AMBULANTA DR. TISOVIC RUS tel. 03/ 75 21 320
ZOBNA AMBULANTA DR. LUŽNIK tel. 03/ 576 22 50
Izven našega ordinacijskega časa kličite :
ZA POSVET -DEŽURNA SLUŽBA ZD SLOV. KONJICE tel. 03/ 758 17 00
V PRIMERU NUJNIH ŽIVLJENJE OGROŽAJOČIH STANJ KLIČITE št. 112
Zaradi omejitev z kadrom laboratorij v Zrečah do nadaljnjega ne dela.
Patronaža je dosegljiva po običajni poti- telefon, poštni nabiralnik.
V skrbi za vaše in naše zdravje, vaši zdravniki dr. Bićanić ,dr. Tisovic Rus, dr. Lužnik

