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AsZENTtÁsZLÓ rÓ

A KORONAVÍRUS MIATT
XTIELYZET KAPCSÁN

ELRENI)ELT

2o2o. március zo. napjától
miatt elrendelt veszélyhelyzet
bevezetésre a fertőzés teriedé
Intézménydolgozói egészségiálla

a szent Lászlő kórházban a koronavírus
szabályok, előírások utasítások kerültek
rnegelőzése és a bent fekvő betegeink és az
megóvása érdekében.

Kérjtik a lakosságot, hory

togatási tilalom feloldását követően

a

szíveskedjenek szigorúan betartani
alábbi kéréseketszíveskedj enek

is
korábban bevezetett szabályokat, illetve az
előtt tartani:

kertiR
2, Azon látogatóinkat,
bárlnely felsőlégúti tünettel

érkezőket, akik lázasak, köhögnek vagy
megkérji,ik, hogy maradj:rnak

távol Intézményünktől.
A fenti tünetekkel sürgősségi ellátásra érkezőket kérjük, hogy amennyiben
lehetőségük van, érkezzenek
a Járóbeteg Szakellátás területére.
,lésre érkező betegek mellett csak különösen
3. A Járóbeteg szakellátásra,
indokolt esetben
kísérőa várakozás ideje alatt. A kísérőket
megkérjük, hogy azlntézmény terü

ne várakozzanak.

óra és 16:oo óra között tart nyitva.
4. AJáróbeteg szakellátás továbbra is
lj. A nern sürgős, halasztható vizsgálatokon, konzultációkon csak

megfontolás, mérlegelésután

7. A receptek az Elektronikus
:/ /\^M\^/

TAJ kárrya, illetve személyi
receptekre a felírásra került

részt az e]llátásra érkezők.

al;apos

ügyi Szolgáltatási Téren keresztül (EESZT,
,

elektronikus recept formájában is felírhatók,

ny ellenében nincs szükség a papír alapú
kiváltásá}roz.
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8. Az Intéztnényükben végzett iagnosztikai el|iárások (laboratóriumi

vizsgálat,
RTG, UH) leletei az EESZT-be elkerülnek, onnan letölthetők, ezért nincs szükség a
papír alapú lelet áwételére I
nyünkben. F;zt a leletkiadást szüneteltetjük!
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Ha a háziorvosi körzetben

befogadjuk a mintákat.

e

A Szombathelyre

napokon szállítja Intézményünk

vért hétfői és szerdai napon ill,
mikrobiológiai üzsgálatokhoz a
kérjük ütemezni.

k sürgős esetekben

a

vérvételt,a laboratóriumban

mintákat lreterrte kétszer, kedd és csütörrtöki

kocsivezetője, ezért a vércsoport meghatározásra a
és csütörtökön
délelőtt 9:oo óráig kell levenni. A
inták (tenyésztések)küIdését is erre az időpontra

rz. Felhívjuk a lakosság fi$lelmét, a
n bármilyen információra, segítségre lenne
szükségük az egészségü§,i ellátás
len a következő telefonszámokon kérhetnek
segítséget és információkat mun
Szent Lász|ő Kórház
:46-95/523-ooo,
Járóbeteg szakellátás
:16-95152g-oo4,
Labordiagnosztika: +
95l5z3-ooz,
Dr, Nik]ai Erzsébet, o
zgatő : + 36 - zo / 8 5zz1,06,
GéczinéBődi Henrietta, ápolási igazgatő: + 96-9o / z67 -t58 4,
Dr. Drácz Lajos, osztá
tő főorvosa : +96-9o / 456-ot76
Sala

Vancsura Mi,
főigazgató

nné,

asszisztens : +g6-9o l z6z-tsgs.

