Informace o správném postupu
při podezření na nákazu koronavirem
(onemocnění Covid19)
Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR je v zájmu
omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na
onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické
zařízení!
1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti – Čínská
lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Veneto,
Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur (ev. další,
dle veřejně dostupných informací) a má třeba i jen nevelké příznaky
onemocnění dýchacích cest, zůstane doma a zavolá na níže uvedenou
infolinku, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.
Státní zdravotní ústav:

724 810 367 nebo 725 191 367

Krajská hygienická stanice:

2) Osoba bez příznaků onemocnění, která přicestovala v posledních 14 dnech
z rizikové oblasti zavolá svému praktickému lékaři nebo přímo na výše
uvedená telefonní čísla. Do obdržení instrukcí se vyvaruje cestování či návštěvy
zdravotních zařízení. Pokud bude potřeba, bude vystavena dočasná pracovní
neschopnost ev. se podrobí karanténě v domácím prostředí.
3) Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest, bez předchozího pobytu
v rizikové oblasti, bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,
nebo výše uvedená telefonní čísla, ev. může být vystavena PN.
4) Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy aby odložili
návštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.
Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny:
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat
jednorázové kapesníky. Nepodléhat davové panice.
Lze využít také INFOLINKY KHS Královéhradeckého kraje:
tel. 778 532 313 - v pracovní dny v době 8:00 - 15:00 hod, v mimopracovní dny v době 9:00 - 15:00 hod.
V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí volejte Kliniku infekčních nemocí Fakultní
nemocnice Hradec Králové :
tel. 601 130 894 v pracovní době 7:30 - 15:30 hod
tel. 721 417 310 v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod

