COVID-19
INFORMACE PRO OBČANY

!

BYL JSEM V OBLASTI S VÝSKYTEM NOVÉHO
KORONAVIRU A MÁM PROJEVY RESPIRAČNÍ
INFEKCE (TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST)
Rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko,
Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko (další postižené oblasti podle měnící se
epidemiologické situace)

!

•

Pokud jste doma, nikam zbytečně nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

•

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky
na bázi alkoholu

•

Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv,
ne ruce!!!

•

Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře,
případně infekční ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě,
telefon: 566 801 396 nebo 566 801 399

•

Při akutním zhoršení stavu MIMO pracovní dobu (výrazná dušnost, porucha vědomí)
telefonicky kontaktujte Urgentní příjem Nemocnice Nové Město na Moravě (566 801 850)

•

Pokud jste pozváni k vyšetření k lékaři, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.
Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL JSEM V OBLASTI S VÝSKYTEM NOVÉHO
KORONAVIRU A NEMÁM PROJEVY RESPIRAČNÍ
INFEKCE (TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST):
•

V případě nejasností kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS
Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (KHS) na tel. 567 564 551, které rozhodne o příslušných
protiepidemických opatřeních

•

Po celou případnou inkubační dobu (14 dnů od možné nákazy) zůstaňte nejlépe doma,
omezte zbytečný kontakt s ostatními lidmi

•

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky
na bázi alkoholu

•

Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky
praktického lékaře, případně lékaře infekční ambulance Nemocnice Nové Město
na Moravě (566 801 396 nebo 566 801 399)

•

Pokud jste pozváni k vyšetření k lékaři, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.
Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

•

Při akutním zhoršení stavu MIMO pracovní dobu (výrazná dušnost, porucha vědomí)
telefonicky kontaktujte Urgentní příjem Nemocnice Nové Město na Moravě (566 801 850)

