Tisztelt Páciensek!
Megkérnék mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban
a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a
rendelést csak nem halasztható ügyben, komolyabb
panaszok esetén keressék fel!
A váróteremben egyszerre maximum 3 ember
tartózkodhat gyakori szellőztetés mellett!
Bíztatnék mindenkit a telefonos konzultációra a
személyes találkozó helyett!
Igyekszem minden telefonhívást fogadni!
A lejárt jogosítványok miatt a kormány által kihirdetett
veszélyhelyzet visszavonásáig nem szabnak ki
büntetést!
A szakorvosi javaslatok alapján rendelt gyógyszerek a
veszélyhelyzet időszakában nem vesztik
érvényességüket.
Az e-recepteket jelenleg nem csak saját részre lehet
TAJ-kártyával kiváltani, hanem más számára is!
A várakozás elkerülése érdekében és minden esetben
kérem, hogy telefonon jelentkezzenek, mielőtt
elindulnak a rendelőbe!

A rendelő telefonszáma: 06 83 334 003
Dr. Belák Máté, háziorvos 06 30 511 5424

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK
TÜNETEK
Jellemző tünetek

Előfordulhat

■ LÁZ

■ IZOMFÁJDALOM

■ ORRDUGULÁS

■ ORRFOLYÁS

■ TOROKFÁJÁS

■ HASMENÉS

■ FÁRADTSÁG

■ SZÁRAZ KÖHÖGÉS
■ LÉGSZOMJ

FONTOS TUDNI

■ A fertőzöttek 80%-a speciális kezelések nélkül is meggyógyul
■ 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet
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kapcsolatba
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személlyel
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NEM
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Telefonáljon háziorvosának,
NE menjen be rendelőbe,
kórházba! Hívja a zöld számokat!

06 80

277 455
277 456

14 napos megfigyelés javasolt,
és hívja a zöld számokat!

ÓVINTÉZKEDÉSEK
KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés),
ezzel védi a környezetében levőket.

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja
el száját és orrát a behajlított könyökével
vagy egy zsebkendővel, majd
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz
csak kézmosás után nyúljon!
Kerülje a nagy tömeget,
zárt légterű helyiségeket!

Lakossági felhívás!
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kormány által kért és hozott rendkívüli
óvintézkedéseket az Önök és
környezetük biztonsága és egészsége
érdekében maradéktalanul tartsák be!
Ha bármilyen kérdése, vagy segítségre
van szüksége, hívja ezeket a
telefonszámokat!
Lázár István (Kehidakustány Község
polgármestere): +36 30 997-8833
Farkas Andrásné (Kallósd Község
polgármestere): +36 30 822 4299

