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САОПШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

I
Молимо све пацијенте са симптомима Ковид-19 инфекције да не улазе у централни објекат Дома
здравља у Ковину, нити у амбуланте по насељеним местима наше општине, већ да се одмах, без
одлагања, јаве надлежном лекару у Амбуланти за респираторне инфекције и истовремено
обавештавамо становнике да Амбуланта за респираторне инфекције, од суботе 07. новембра,
ради у новом простору – нова зграда у дворишту дома здравља (прва поред Рендгена). Радно
време амбуланте је од 07.00 до 19.00 часова сваког радног дана у недељи. Број телефона је: 06489-38-936.
Подсећамо грађане ковинске општине, којима је за Примарни ниво здравствене заштите надлежан Дом
здравља Ковин, а који имају симптоме Ковид-19 инфекције (повишену температуру – преко 37оС,
кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, одсуство чула укуса и мириса...) да се обавезно јаве у
Амбуланту за респираторне инфекције Дома здравља Ковин.
Сви грађани ковинске општине треба да се, као и до сада понашају одговорно и да се стриктно
придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежних здравствених стручних служби уз
поштовање: физичке дистанце, ношења заштитних маски и употреба дезинфекционих средстава и свих
мера личне хигијене.
II
Услед спровођења припремних радњи за инсталацију новог дигитализованог рендген апарата,
обавештавамо грађанство да Рендген кабинет Дома здравља Ковин неће радити до половине
децембра месеца ове године.
До тада, пацијенти се упућују овако:
- сумњиви на вирус SARS-CoV-2 – дијагностика се обавља у Рендген кабинету Дома здравља
Панчево и
- остала рендген дијагностика – Рендген кабинет Опште болнице Панчево.
Напомињемо да, у вези поступања са лицем код кога је постављена сумња на инфекцију SARSCoV-2, у фази локалне трансмисије у Републици Србији, здравствено особље Дома здравља
Ковин се придржава Стручно - методолошког упутства за контролу уношења и спречавања
ширења новог корона вируса, а примена се обавља под патронатом Института за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут“. Обраћамо се грађанству са молбом да пазе шта читају и слушају
у вези са епидемијом: Ограничите вести и информације које примате. Најпоузданије су вести
које се налазе на сајту Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље
РС„Др Милан Јовановић Батут“. Званична „Ковид база“ Владе Републике Србије садржи све
податке о свим пацијентима (сумње, оболели, преминули). Сходно томе, информације о праћењу
заражених или оболелих од Ковида-19 можете наћи на сајту Канцеларије за ИТ (Информационе
технологије) и еУправу, где су доступни и подаци и о броју особа у самоизолацији, броју заражених
као и увид у податке по општинама и градовима од тренутка када је у Републици Србији званично
забележен први случај обољења Ковид -19 инфекцијом.
Поштовани суграђани, у сваком тренутку можете да назовете Ваш Дом здравља Ковин и да попричате
са стручњацима који су обучени за рад са људима у време кризе. Потребно је само да нагласите да Вам
је потребна психолошка помоћ и савет. Увек смо ту за вас да Вас да попричамо, да Вас правилно
усмеримо и успешно превазиђемо недоумице. Позовите на број телефона: 741-464 или 741-474.
Здраво нам били!!!

