Spoštovani obiskovalci ZD Celje, ZP Štore in ZP Vojnik & Dobrna!
Virus SARS-CoV-2 se nezadržno širi. Najbolj pomembno je, da se okuženi bolniki ne gibljejo prosto in brez zaščite po
zdravstvenemu domu, saj s tem širijo okužbo. Zato morajo bolniki, ki niso ogroženi, obvezno ostati doma.

VSTOP V ZD CELJE BO DO PREKLICA MOGOČ LE SKOZI VHOD Z ZADNJEGA PARKIRIŠČA (PRI DVIGALU).
Že pred vstopom vas bo zdravstveno osebje povprašalo o namenu vašega obiska in vas podučilo o določenih postopkih in pravilih, ki ta trenutek veljajo v
vseh zdravstvenih ustanovah po državi. Za paciente, ki bodo namenjeni k pulmologu ali v otroški dispanzer pa bosta še naprej odprta dosedanja vhoda.
V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav OBVEZNO NAJPREJ POKLIČITE ambulanto osebnega zdravnika. Telefonske številke so na naslednji strani.
Spremenjeno je tudi delovanje posameznih oddelkov in ambulant (preverite posamično)Laboratorij – V laboratoriju vršimo odvzeme krvi le izjemoma, po predhodnem naročilu zdravnika! Če bo potrebno, vam bodo kri odvzeli v ambulanti, oz. če
ste imeli odvzeme na domu, kot do sedaj.
Medicina dela, prometa in športa https://www.zd-celje.si/si/medicina-dela-prometa-in-sporta/
Dežurno zobozdravstvo https://www.zd-celje.si/si/zobozdravstvena-dejavnost/2725-dezurna-sluzba-zobozdravstva
ZD Celje je postalo vstopna točka za zobozdravstvo https://www.zd-celje.si/si/zobozdravstvena-dejavnost/
Dispanzer za ženske https://www.zd-celje.si/si/osnovno-zdravstvo/2236-dispanzer-za-zenske
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov https://www.zd-celje.si/si/center-za-dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov/
Do nadaljnjega novi ordinacijski časi ambulant v ZP Štore ter ZP Vojnik in ZP Dobrna samo v DOPOLDANSKEM ČASU.
Ponujamo psihosocialno pomoč in podporo za ljudi v stiski:



za starše, otroke in mladostnike: 03 543 4323 ali pišite na cdzom@zd-celje.si
za odrasle: 051 636 192 in 03 543 4702 ali pišite na marusa.naglic@zd-celje.si

V kolikor lahko, prosimo OSTANITE DOMA. Le s skupnimi močmi bomo lahko zamejili širjenje virusa.
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav OBVEZNO pokličite ambulanto osebnega zdravnika.
Lahko pokličete tudi:

ZD CELJE za odrasle (pon - pet: 7.00 - 20.00) na tel.št.: 03 54 34 000 in 03 54 34 200
ZD CELJE za šolske otroke (pon - pet: 7.00 - 20.00): 03 54 34 285
ZD CELJE za predšolske otroke (pon - pet: 7.00 - 20.00): 03 54 34 270
ZP ŠTORE (v dopoldanskem času) na tel.št.: 03 780 23 10
ZP VOJNIK in ZP DOBRNA (v dopoldanskem času) na tel.št.: 03 780 05 00
URGENTNI CENTER CELJE (pon - ned: 0.00 - 24.00) na tel.št.: 03 423 30 79
Vezani boste k zdravniku, ki Vam bo podal ustrezna navodila za ukrepanje.
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožujočega stanja pokličite 112.

Svetujemo tudi redno izvajanje higiene rok, higiene kašljanja in kihanja, zračenje zaprtih prostorov in izogibanje obiska javnih prireditev.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje, saj bomo le tako lahko omejili širjenje virusa.
Lep pozdrav,
kolektiv ZD Celje z okoliškimi enotami.
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