OMEZENÍ Y NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD
Yáňená paní starostkoo pane starosto,
dovoluji si Vás informovat o aktuálních omezeních v Nemocnici HavlíčkůvBrod v rámci
šířeníkoronaviru v ČR a zároveň požádat o pomoc při edukaci VEŘaJNOSTI. Žeaeme
Vás o rozšířenítěchto informací Vašim občanům,ať tů formou hlášenímístního
rozhlasuo rozeslání emailovou cestou či vyvěšení na webové stránky Vašeho města či
obce.

Nejdůležitějšímbodem je aktuálně použitízakrytíústa nosu při kontaktu s dalšími
osobami! Doporučujeme lyužívatpři nákupech v obchodech, při návštěvách v domácím
prostředí a především při návštěvě nemocnice.
Pacienty vstupujícído nemocnice vyzýváme k užíváníroušelď ústenek - Pokud v těchto
dnech opravdu musí nezbytně vyhledat ošetření v nemocnici, je nutné, aby si zal<ryli
ústa a nos nejlépe rouškou. Y případě rže ji nemají, prosíme o zvolení jiné alternatfu7
zal<rytí úst a nosu. Pokud pacient přijde bez ochranyo bude vybaven našílátkovou
rouškouo kterou při odchodu z nemocnice odevzdá do rytyčenéhoplastového
koše. Cilem tohoto opatření je chránit zdravotnický personál, a tím nás všechny.
1. Od pondělí 16. 3. 2020 bude možný vstup do nemocnice pouze přes stan, ktery je
umístěn u vchodu do hlavní lůžkovébudoly. Tam budou zdravotníci měřit vstupujícím
osobám teplotu, pomohou s dezinfekcí rukou a přímo nasměrují pacienta na konkrétní
pracoviště. Toto opatření nám umožníregulovat a koordinovat pohyb pacientů v hlavní
lůžkovébudově NHB. fušechny bočnívchodydo hlavní lůžkovébudoly jsou uzavřeny/.
2. Od pondělí 1,63,2a20jsou uzavřeny všechny odborné/ specializované ambulance
NHB, to znamená ty, kam se pacienti objednávají.
2. Od pondělí 16.3. 2020 jepozastaven příjem pacientů na NEAKUTNÍ operační
výkony. Akutní případy budou samozřejmě řešeny.
3. Omryili jsme přístup tatínkůk poroduo pokud se vyslrytovali v rizikové oblasti NENI možná pfitomnost otce u porodu, pokud se vrátil z oblastí nakažených
koronavirem nebo je v karanténě . Na oddělení šestinedělí a rynekologie platí úplný
zákaz návštěv!!!
ZAXlZnávštěv platí nadále na všech lůžkovýchodděleních NHB.

Aktuální informace lzevždy najít na našich weboqých stránkách

-

www.onhb.cz

Děkujeme Yámza pomoc v této náročnéepidemiologické sifuaci, v případě jalcýchkoliv
d,otazů mne neváhejte kontaktovat na mobilním telefonu.

Pro vlastnízdraví nezapomínejte dbát také na dezinfekci rukou!!!
Děláme vše pro ton abychom chránili personál našínemocnice a všechny hospitalizované
pacienty!!!

František

