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ATENȚIE
În perioada de alertă declanșată
șată de epidemia de COVID-19
COVID
, în Spitalul Orășenesc
șenesc Măcin au acces doar
următorii pacienți:
-

Pacienții
ții programați la control după externare, în baza scrisorii medicale eliberată anterior,
Pacienții care beneficiază
ficiază de tratament în cadrul programelor naționale
ționale (Diabet zaharat.),
Pacienții
ții programați la medicul de familie (C.M.I. Dr. Niculescu Nicoleta.),
Nicoleta.)
Pacienții
ții programați la consultații în ambulatoriu – în baza biletului de trimitere format CNAS,
Pacienții programați
ți pentru acordarea serviciilor paraclinice (Ecografii, radiografii, CT.).

Toți
ți pacienții menționați anterior vor completa la punctele de triere chestionarul pentru evaluarea
riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19.
COVID
URGENȚELE MEDICO-CHIRURGICA
CHIRURGICALE NU SUNT RESTRICȚIONATE!
VIZITATORII NU AU ACCES ÎN SPITAL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ!
Totodată, rugăm pacienții
ții ca în cazul apariției unor semne simptomatice (febră, tuse, stare generală
înrăutățită),
țită), să urmeze circuitul firesc de adresare: medic de familie, medic
m
specialist, și să nu blocheze
structurile de urgență.






Rămâneți
ți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și
sunați
ți medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de
urgență.
În cazul în care nu puteți
ți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din
județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.
Există riscul, în cazul în care sunteți
sunte purtător al virusului, COVID-19, să transmite
transmiteți și altor
persoane noul coronavirus.
Este de preferat să rămâneți
ți la domiciliu, iar transferul către spital să se realizeze în mod
organizat, respectând toate măsurile de izolare.

Nu în ultimul rând, trebuie informat personalul medical dacă ați
a călătorit sau veniți
ți dintr
dintr-o zonă unde au
fost confirmate cazuri de COVID-19.
19.
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De asemenea, reamintim măsurile preventive care trebuie respectate:
-accent pe igiena personală;
-spălarea corectă a mâinilor;
-comportamentul în colectivitate;
-folosirea corectă a măștilorr de protecție,
protec a șervețelelor de unica folosință, etc.
 Spitalul Orășenesc Măcin și-a
și a actualizat stocurile de medicamente, materiale sanitare, biocide,
dezinfectante și echipamente de protecție pentru o perioadă de minim 300 de zile , pparte dintre
acestea au fost deja achiziționate,
ționate, iar o parte
p
sunt în curs de achizitie.
 Asigurăm, pe aceasta cale, pacienții
pacienții noștri că există o preocupare permanentă pentru a trece cu
bine peste epidemia de gripă sezonieră și de a gestiona eficient situația ipotetică de apari
apariție a unui
caz suspect de COVID-19,, în aria noastră de deservire.
 Până la acest moment, în zona
zo de acoperire a Spitalului Orășenesc Măcin,
cin, nu au fost cazuri
suspecte
uspecte sau confirmate de COVID-19!
COVID
FACEM APEL LA CONȘTIINȚA
ȘTIINȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI VĂ RUGĂM SĂ NU INSIS
INSISTAȚI SĂ
INTRAȚI
ȚI ÎN SPITAL DACĂ NU SUNTEȚI PACIENT ÎNCADRAT ÎN UNA DIN SITUAȚIILE
MENȚIONATE.
VĂ RUGĂM SĂ VĂ PROTEJAȚI
ȚI PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI SĂ PERMITEȚI
ȚI PERSONALULUI
MEDICAL SĂ ÎȘI DESFĂȘOARE
ȘOARE ACTIVITATEA EFICIENT, OFERIND AJUTOR SPECIALIZAT
PERSOANELOR CARE AU NEVOIE URGENTĂ DE ACESTA.
VĂ MULȚUMIM!
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