TISZTELT LAKOSSÁG, TISZTELT BETEGEINK
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA VESZÉLYHELYZETET LÉPTETT ÉLETBE
HATÁROZATLAN IDEIG
Koronavírus
BETEGELLÁTÁSI REND A SZŰCSI RENDELŐBEN KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSIG,
VISSZAVONÁSIG
Elsődlegesen irányadók Magyarország Kormánya az EMMI szakállamtitkársága, az Operatív
Törzs és a szakhatóságok által kiadott állásfoglalások, járványügyi teendők! Ezek alapján az
alábbiakat rendelem el saját hatáskörömben háziorvosként!
Cél: a járvány megelőzése és terjedésének kivédése, az egészségügyi személyzet-beteg,
beteg-egészséges, beteg-beteg személyes találkozások, vagyis a fertőzés átadás lehetőségének
csökkentése!
1. Beteg és hozzátartozó a rendelő egész területén csak a kiírt rendelési időben
tartózkodhat, előtte és utána a rendelő ajtó zárva lesz!
2. Amennyiben valaki koronavírus fertőzöttnek gondolja magát, kérjük telefonon, vagy
e-mailben jelentkezzen
3. Minden munkanapon elérhetőségünk reggel 8 óra és 16 óra között az ismert:
37/300-341-es telefonszámon,
illetve a jarvany.szucsi@gmail.com
újonnan létrehozott elektronikus címen lehetséges
4. Telefonon rendelési időben csak életveszély esetén fogadunk hívást, más esetben
röviden, határozottan és udvariasan tájékoztatjuk a beteget, hogy rendelési idő előtt,
vagy után a rendelkezésre állási időben -8.00-16.00 óra között- hívjanak bennünket,
akkor is, ha koronavírus fertőzésre van gyanú. Ebben az esetben kérjük maradjanak
otthonukban, később visszahívjuk Önöket, vagy hívják az NNK által kiadott zöld
számot, ahol tájékoztatást kapnak:
06-80-277-455, 06-80-277-456
5. Koronavírus fertőzés gyanúval történő jelentkezés esetén rögzítjük a hívó nevét és a
hívó fél telefonszámát, valamint a hívás időpontját! Ugyanezeket az adatokat kérjük
megadni e-mail-ben is, ha ezt használják kapcsolatfelvételre!
6. Receptek felírása:
a. törekszünk elsősorban az e-recept kiadására, ez az Önök érdeke is!
b. kérünk mindenkit, hogy az állandó gyógyszerek felírását elsősorban telefonon
keresztül legyen szíves leadni, csak rendelési időn kívül, 8 és 15 óra között!
c. vényeket kizárólag rendelési időn kívül adunk át!
7. Igazolásokat, táppénzes papírt, utazási költségtérítés nyomtatványt, stb., bármilyen
más dokumentumot, ami orvos-beteg találkozást nem igényel csak rendelési időn
kívül adunk ki!
8. A rendelő takarítására, fertőtlenítésére az ÁNTSZ által kiadott iránymutatás az
érvényes, fokozott felület fertőtlenítéssel, naponta többször! Arra kérjük a rendelőben
megjelenteket, hogy egymástól távol (1 méterre), ha lehet maszkban tartózkodjanak, a

bútorokat, felületeket, tárgyakat csak szükség esetén érintsék! Légúti betegek,
amennyire ez lehetséges, orrukat, szájukat takarják!
9. A mosdókat csak a legszükségesebb esetben használják, majd vegyék igénybe a
kihelyezett kézfertőtlenítőt!
10. Vérvétel, vizelet- és széklet- mintavétel, illetve bármilyen diagnosztikus beavatkozás
csak indokolt esetben történik, mindig az orvossal történő megbeszélés után
végezhető!
11. A rendelőben használt ruházatot mindenki saját maga kezelje, otthonában teljesen
elkülönítetten mossa, ha tudja fertőtlenítse!
12. Az otthoni, egészségügyi személyzet által végzett betegápolás, beteglátogatás csak
orvossal történt megbeszélés után lehetséges!
13. Gyermekek, idősek és/vagy több betegséggel élők a rendelésen elsőbbséget élveznek,
amennyiben egy mód van rá időpontra, előzetes bejelentés alapján érkezzenek a
várakozás idő elkerülésére, lerövidítésére! Bejelentkezés a fenti elérhetőségeken!
14. Nagy várakozó létszám esetén kérjük a pácienseket, hogy a fiatalabbak, mozgásra
képes betegek vagy későbbi időpontban jelentkezzenek, vagy a várón kívül
várakozzanak, akár kültérben is, egymástól távol, legalább 1 méterre!
15. Minden rendkívüli eseményről javasolt telefonon a fent megadott időben és
elérhetőségeken a háziorvost értesíteni!

