
Kedves Felcsúti Lakosok! 

 

A kialakult járványügyi helyzetben a községünk egészségügyi alapellátásának 

vonatkozásában, személyes egyeztetés után a védőnő, a polgármester, a jegyző 

megbízásából is a következőkről szeretném Önöket tájékoztatni. 

A tanácsadásokat és a rendeléseket a szokott időben egyelőre megtartjuk. A 

várók zsúfoltságának elkerülése érdekében azonban a portán egyszerre öt 

embernél többet nem engednek feljönni a rendelőhöz.  

A csecsemőknél az úgynevezett "status vizsgálatokat" elhalasztjuk, csak a 

kötelező védőoltásokra kell behozni a csecsemőket. Lehetőség szerint csak egy 

személy hozza a gyerekeket, és az ne a nagyszülő legyen. A védőnő 

elérhetőségei minden kismama számára adottak. 

A felnőttek betegellátásával kapcsolatban kérjük, hogy a hatvan év felettiek 

lehetőség szerint ne jöjjenek be a rendelőbe. Ha csak gyógyszerre van 

szükségük, küldjék be hiányzó állandó gyógyszereik listáját a faluház portájára, 

(név, cím, születési idő, TAJ szám) és 24 órán belül a receptet "e"-recept 

formában elküldjük. Hagyományos, papíralapon pedig amint lehetséges, a 

postaládájukba is bedobjuk.  

Az ún. "rutin" szűréseket elhalasztjuk, de az esedékes szakorvosi vizsgálatra 

szóló beutalókat, - úgy, mint eddig is - mindenkihez eljuttatjuk. Ha valaki nem 

tud eljutni szakorvosi vizsgálatra, annak jelen veszélyhelyzet idején a szakorvosi 

javaslat érvényessége automatikusan három hónappal meghosszabbodik.  

Kérésre a különféle igazolásokat (például: adóvisszaigényléshez) szintén 

eljuttatjuk a postaládába.  

Rendelésre személyesen csak az jöjjön be, akinek komoly akut megbetegedése 

van, vagy táppénzt igényel és fiatalabb, mint hatvan éves.  

Aki bejön a rendelőbe, kérés nélkül is közölje, hogy ő, illetve a vele egy 

háztartásban élő személy volt-e az elmúlt két hétben koronavírussal fertőzött 

külföldi országban. Lázat lehetőség szerint mindenkinél mérünk. 

Banális megbetegedésekkel pl. múló gyomorrontás, vagy nem elhúzódó 

derékfájás esetén, kérjük, mellőzzék a rendelő felkeresését. Amennyiben mégis 

arra kényszerülnek, hogy bejöjjenek a rendelőbe, kérjük, tartsanak egymástól 



lehetőség szerint legalább két méter távolságot, kerüljenek mindenféle testi 

érintkezést, ne csak egymással, de a bútorzattal is. Ez különösen a gyerekeknél 

fontos, akik hajlamosak mindent megtapogatni és a szájukba venni. A takarításra 

természetesen kiemelt figyelmet fordítunk, de ha a rendelőből hazamennek, 

mindenképpen mossanak alaposan kezet.  

Ha problémájuk van, rendelési időben hívhatják a rendelőt a vezetékes 

telefonon. (06 / 22 – 594 – 072). Ha esetleg nem tudjuk az első csengetésre 

felvenni, legyenek türelemmel, hiszen közben dolgozunk. 

Bízva mindnyájunk józan ítélőképességében és felelősségérzetében, községünk 

minden lakójának jó egészséget kívánok, remélve, hogy hamarosan túl leszünk a 

járványon. 

 

Felcsút, 2020. március 16. 

Dr. Goda Lajos  
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