INFORMACE PRO OBČANY TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU
PROVOZ ORDINACE:

Od pondělí 16.3.2020 ordinujeme, dovolená se ruší.
Nenavštěvujte prosím Dr. Slavíka v Třebívlicích.
Ordinujeme v omezeném režimu!!! Zatím nejsme
dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami.

Omezena ordinační doba:
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek…… 8-12h
Úterý …………………………………………13-16h
Jen telefonické konzultace
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek…… 7-8h, 12-13h
Úterý …………………………………………12-13h, 16-17h

NÁVŠTĚVA V ORDINACI JEN PO
PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM
OBJEDNÁNÍ A KONZULTACI, PŘI
AKUTNÍ STAVU IHNED VOLEJTE
NÁS ČI 155!!!!

416 594 421
722 124 773

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ:
Mnoho věcí, včetně konzultací, receptů a pracovních neschopností lze řešit
telefonicky! Máme další telefonní linku, využívejte prosím obě:
- 416 594 421
- 722 124 773
- ordinacetrebenice@arvamedica.cz
Linka bude pravděpodobně často přetížená, mějte trpělivost.
•

•
•
•
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V případě příznaků respiračního onemocnění (horečka, kašel, rýma,
chrapot, bolest v krku atd.), neopouštějte domov, v žádném případě
nevstupujte k nám do čekárny, do ordinace, do masny, lékárny, na poštu, úřad
atd.!! Nejprve telefonujte na výše uvedená čísla a konzultujte lékaře!!! Sdělíme
Vám další postup.
Pracovní neschopnost jsme po domluvě schopni vystavit i na dálku formou eneschopenky.
O všechny léky telefonujte, emailujte, odešleme Vám SMS či email s e-receptem,
opět zbytečně neopouštějte domov!!!
Neakutní návštěvy v ordinaci odložte aspoň o měsíc (např. kontroly krevního tlaku,
kontroly diabetu, dlouhodobé zdravotní potíže typu bolavé koleno či bolavá záda
atd.)
Ordinace zavírají i specialisté, provoz omezuje i litoměřická nemocnice, mějte to na
paměti!
Omezujeme preventivní a jiné plánované prohlídky, máte –li již objednaný termín
během následujícího měsíce, nebojte, ozveme se Vám.

Omezte mezilidský kontakt na minimum! To platí, jak pro návštěvy

ordinace, tak pro návštěvy obchodů atd. Proto opět apeluji, nejprve nám
telefonujte. Nechráníte tím třeba sebe, ale možná svou babičku či tatínka….
• O dalším dění a opatřeních Vás budeme informovat na webu města Třebenice
(https://www.mesto-trebenice.cz/), na webu ordinace (www.arvamedica.cz)
Koronavirus infolinky Krajské
hygienické stanice Ústeckého kraje
+420 736 233 176
+420 704 829 502
+420 703 365 986
Po - Pá: 7:00 - 17:00

https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://ct24.ceskatelevize.cz/#live

