Kedves Betegeim!
Először is szeretném megköszönni a coronavírus járvány miatt a rendelésen kialakított új
szabályokkal kapcsolatban mutatott megértésüket, együttműködésüket és türelmüket.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter ma megküldött utasítása szerint május 4-től új szabályok
szerint kell rendelnünk (a mindennapi élet fokozatos újraindítása miatt).
1. A receptírást, táppénzes papírok, igazolások kiadását, ill. az egyéb adminisztratív
feladatokat továbbra is a személyes találkozások nélkül végezzük. (A korábban megszokott
módon telefonon keressenek emiatt, az e- recepteket rendelési időben tudjuk felírni.) A
veszélyhelyzet kihirdetése óta lejárt szakorvosi javaslatok, közgyógyigazolványok továbbra is
meghosszabbítódnak.
2. Amennyiben vizsgálatra szeretnének jönni, először mindenképp telefonáljanak, hiszen az
utóbbi 1,5 hónapban is tapasztalhattuk, hogy sokszor egy tanács is elég.
3. Amennyiben telefonos egyeztetést követően mégiscsak szükség van a vizsgálatra,
időpontot adunk, 15 percenként hívhatjuk a betegeket. Kérjük, a megadott időpont
betartásával érkezzenek a rendelőbe! Egyszerre egy beteg lehet a rendelőben, a váróban pedig
tartani kell a 1,5 méteres távolságot. Egy beteg gyermeket egy egészséges szülő kísérjen
amennyiben megoldható. Érkezéskor továbbra is viseljenek maszkot, ha lehet kesztyűt is!
Vizsgálat előtt kötelezően lázat mérünk, majd kezüket fertőtlenítjük.
4. A lázas, COVID19-re gyanús beteget továbbra sem vizsgálhatunk. Telefonon beszéljük
meg a teendőket.
5. Az egyéb járóbeteg szakrendelések is fokozatosan újraindulnak, először természetesen a
sürgős eseteket látják el, ezekkel kapcsolatban az adott rendelésen telefonon tudnak
érdeklődni.
6. A védőnői szolgálatnál a már megszokott rendszerben végezzük a tanácsadást, védőoltások
adását, melyre előzetes időpont egyeztetést követően érkezzenek, egy gyermeket egy
egészséges szülő kísérjen (maszkot viselni kell!).
Kérek mindenkit a leírtak betartására, hiszen a szabályok lazítása nem azt jelenti, hogy túl
vagyunk a járványon. Továbbra is kiemelten fontos, hogy figyeljünk egymásra, tartsuk be a
szabályokat, viselkedjünk felelősségteljesen, hiszen a gazdaság újraindítása önmagában is
fokozza a járvány terjedését!
Továbbra is keressenek bátran, a korábban megszokott módon telefonon (06-52-214-016), emailen (margitapraxis@gmail.com), mindenképp megbeszéljük a teendőket.
További jó egészséget kívánva mindenkinek:
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