ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 09.11.2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου:1164/2020
Πρωτοκόλλου:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Θέμα: “Οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου προς τους πολίτες
για την επίσκεψη σε ιατρούς”

Αγαπητοί/ες συμπολίτες/ισσές μας,
Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
(lockdown), τα ιατρεία θα λειτουργούν κανονικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας
και

τις

προδιαγραφές

που

έχουν

ορισθε
ορισθείί

από

το

Υπουργείο

Υγείας,

τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται κατόπιν προ
προ-συνεννόησης
συνεννόησης με τον ιατρό τους τόσο για οξέα
όσο και για χρόνια περιστατικά.
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς
του κορονοϊου SARS-CoV-2 παρακαλούμε να εφαρμόζετε πιστά τις κάτωθι οδηγίες:
1. Ενημερώστε τον προσωπικό σας Ιατρό σεε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο
κρούσμα ή

σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ίωσης (βήχα, εμπύρετο,

δύσπνοια, ανοσμία, απώλεια γεύσης κ.λ.π.).
2. Αποστείλετε SMS στο 13033 με επιλογή αριθμού 1 ή εναλλακτικά να φέρετε την
χειρόγραφη βεβαίωση, που αντιστοιχεί στην επίσκεψη στον ιατρό σας.
3. Φροντίστε να είστε στην ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού σας, για να
αποφευχθεί τυχόν συγχρωτισμός.
4. Προσέρχεστε χωρίς συνοδό, εκτός από την περίπτωση που κρίνεται απαραίτητος.
Τα παιδιά να προσέρχονται με τη συνοδεία ενός (1) μόνο γονέα.
5. Προσέρχεστε πάντα με τη μάσκα σωστά τοποθετημένη τόσο εσείς όσο και ο
συνοδός σας.
6. Απολυμάνετε τα χέρια σας με αντισηπτικό μόλις εισέλθετε στο ιατρείο.
7. Διατηρείστε απόσταση 2 (δύο) μέτρων από άλλους ασθενείς στο χώρο αναμονής.
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Πριν εξέλθετε του ιατρείου χρησιμοποιήστε εκ νέου το αντισηπτικό διάλυμα.
Στόχος μας είναι η σωματική αποστασιοποίηση, αλλά όχι η κοινωνική απομόνωση και η
παραμέληση της υγείας μας.
Η

υπεύθυνη

στάση

όλων

μας,

θα

μειώσει

την

εξάπλωση

του

covid-19,

θα προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και το σύστημα υγείας.

Μένουμε σπίτι - Μένουμε ασφαλείς
Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Ι. Τσέρκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχαήλ Ν. Βολονάκης
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