W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszystkie planowe wizyty w
Przychodni zostały odwołane i przekierowane na teleporady. Wszyscy Pacjenci
otrzymają nasze wsparcie i bez względu na zagrożenie epidemiologiczne nikt nie pozostanie sam ze
swoim problemem. Należy jednak ściśle przestrzegać poniższych zaleceń:
Nie zgłaszamy się samodzielnie do Przychodni i nie przychodzimy umówić się na wizytę.
Dzwonimy do Przychodni pod numery
Poradnia Dla Dorosłych
Poradnia Dla Dzieci
Filia przy ulicy Bora Komorowskiego 53

52 343 06 56 , 882 738 229
52 343 06 54 , 882 738 266
52 347 00 99 , 882 738 245

W pierwszym etapie odbywa się konsultacja z lekarzem, pielęgniarką i położną
(telefonicznie lub za pomocą porady on-line). Podczas takiej konsultacji lekarz może
udzielić porady, wystawić recepty, skierowania, zlecenia, zaświadczenia i zwolnienie. Jeżeli w
trakcie takiej porady lekarz lub pielęgniarka wskaże, że wizyta w Przychodni jest konieczna, od
razu ustali jej termin.
Pacjencie, dzwoniąc bądź przygotowany na 3 pytania dotyczące zagrożenia koronawirusem : czy w
ostatnich 14 dniach 1- miałeś kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na koronawirus
2- czy podróżowałeś do miejsc występowania koronawirusa i 3- czy występuje u Ciebie gorączka,
kaszel lub duszność.
Jeżeli wystąpił w ostatnich 14 dniach kontakt lub odbyła się podróż do miejsc występowania
koronawirusa i masz gorączkę, kaszel lub duszność – pilnie skontaktuj się a następnie zgłoś do
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12, tel. 52 32556-00 lub 52 325-56-07. Unikaj transportu publicznego. Otrzymasz bezpłatny transport jeśli tego
potrzebujesz pod numerem alarmowym 112 lub 999 lub na zlecenie sanepidu lub lekarza POZ.
Jeżeli objawy są łagodne lub nie występują – zostań w domu i powiadom telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną 52 376-18-00 lub 52 515-40-20. Zwolnienie, zalecenia dotyczące
leczenia objawów i dalszego postępowania otrzymasz telefonicznie, nie zgłaszaj się po nie do
Przychodni czy Szpitala!
Masz pytania? Nie wiesz jak postąpić? Zadzwoń!
INFOLINIA W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800-190-590
Śledź bieżące informacje na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia:
https://gis.gov.pl/ , https://www.gov.pl/web/koronawirus
Niezbędne telefony:
Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Transport sanitarny NFZ
Oddział Zakaźny Bydgoszcz
Oddział Zakaźny Toruń
Oddział Zakaźny Świecie
e-mail do Sanepidu

52 515 40 20
52 376 18 00
112 lub 999
52 325 56 00
56 67 93 100
41 240 12 70
psee.bydgoszcz@pis.gov.pl
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

