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Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia dotycząca wirusa SARS-CoV2 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w zakresie zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Rząśni informuje o wstrzymaniu: 
– szczepień dzieci i niemowląt na okres 2 tygodni czyli do 27 marca 2020 r. 
– bilansów zdrowotnych dzieci i młodzieży na okres 2 tygodni czyli do 27 marca 2020 r. 
– zabiegów rehabilitacyjnych od 17 do 31 marca 2020 r. 

Prosimy wszystkich Pacjentów chcących uzyskać poradę medyczną lub zostać przyjętym przez lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Zdrowia tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki. 
Informujemy również o możliwości uzyskania teleporad zdrowotnych: 
– pod nr telefonu: 44 631 – 77 – 77  udzielane będą teleporady Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
– pod nr telefonu: 782 – 511 – 757 w poniedziałki w godz. 12:00 – 18:00 i wtorki w godz. 8:00 – 15:00 udzielane będą 
porady pediatryczne. 

Osoby z wysoką gorączką, kaszlem i dusznością oraz takie, które w ostatnim czasie miały kontakt z osoba 
zarażoną lub wróciły z obszarów objętych kwarantanną proszone są o nieprzychodzenie do Ośrodka Zdrowia 
tylko o kontakt z bezpłatną nfolinią NFZ w sprawie pod nr  800 – 190 – 590, Powiatową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu: 34 311 – 10 – 31 lub 34 311 – 34 – 95. 
W przypadku nasilonych objawów Pacjenci powinni się kontaktować z najbliższym oddziałem zakaźnym: 

PLACÓWKA MEDYCZNA ADRES KONTAKT 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II 
w Bełchatowie 

ul. Czapliniecka 123 
97-400 Bełchatów 

512 - 030 - 463 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr 
Wł. Biegańskiego w Łodzi 

ul. Kniaziewicza 1/5 
91-348 Łódź 

887 - 877 - 690 

Szpital Powiatowy w Radomsku 
ul. Jagielońska 36 
97-500 Radomsko 

44 681 - 08 - 31 
44 681 - 08 - 22 (SOR) 
44 681 - 08 - 23 (SOR) 

Tomaszewskie Centrum Zdrowia 
ul. Jana Pawła II 35 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

44 725 - 72 - 09 

Szanowni Pacjenci. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa: 
– w przypadku rozpoznania u ciebie koronawirusa, masz prawo być otoczony opieką lekarską. Niezwłocznie skontaktuj 
się TELEFONICZNIE z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala. 
– UNIKAJ KONTAKTU z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa, 
– NIE ZGŁASZAJ się osobiście do swojego lekarza rodzinnego, przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące twojego stanu zdrowia konsultuj TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych 
środków komunikacji elektronicznej przez Internet, 
– jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem i w 
ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem 
– ZAPYTAJ FARMACEUTĘ osobiście lub TELEFONICZNIE o zalecane środki zapobiegania infekcji, 
– jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a chorujesz przewlekle i skończyły ci się leki, nie musisz 
osobiście zgłaszać się do przychodni – SKONTAKTUJ się TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej przez Internet i poproś o wystawienie e-recepty, 
– jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta, receptę odbierzesz SMS-em lub e-mailem, 
– jeżeli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, poproś, aby kod e-recepty został ci podany TELEFONICZNIE sms-
em lub e-mailem,. Następnie idź do apteki i zrealizuj receptę. 
–  e-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę, 
– e-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu i swojego nr PESEL. 

Jeżeli jesteś w pracy, masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do przychodni, 
poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji 
elektronicznej przez Internet. 

W sytuacji wątpliwości lub podejrzenia koronawirusa więcej informacji uzyskasz na Telefonicznej Informacji 
Pacjenta 800 190 590. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.  

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus 
http://www.psse.pajeczno.com/index.php?p=p5 

 


