
PANDÉMIE COVID 19:
Mimořádná zdravotní opatření při vyhlášeném nouzovém stavu v 
ordinacích MUDr. Nosek s.r.o.

1/ Všichni pacienti vstupující do budovy zdrav. zařízení si musí z důvodu ochrany své 
vlastní i druhých  zajistit překrytí úst rouškou, či provizorně šálou / šátkem / 
kapesníkem. 
Při vstupu do budovy je nutno provést desinfekci rukou připraveným desinfekčním 
roztokem!

2/ Pacienti s akutním infekčním onemocněním mohou vstoupit do budovy pouze po 
předchozí telefonické domluvě pracovníkem ordinace!

3/ Nově nemocní pacienti s příznaky infekčního onemocnění + kontroly po léčbě těchto onemocnění (chřipka, 
angína,kašel, rýma, teplota…) do ordinace č. 1 (stará ordinace, za vstupem vpravo…).

4/ Ostatní neinfekční nemocní (pacienti propuštění z nemocnice, bolesti zad , kloubů  a jiné nově vzniklé 
neinfekční akutní potíže či objednané kontroly po těchto potížích …) do ordinace č. 2 (současná ordinace-nová
ordinace).



5/ Po dobu vyhlášeného nouzového stavu se ruší pravidelné plánované kontroly zdravých bezproblémových 
pacientů, objednaných na  do ordinace pouze na kontrolu  a předpis léků (na vysoký tlak, cukrovku, alergie 
apod).
Potřebné léky budou po telefonickém zavolání pacienta a domluvě zaslány elektronicky - eRecept na SMS, 
ev. email. Po domluvě bude určen další termín kontrolního vyšetření.

6/ Do odvolání vyhlášeného nouzového stavu se ruší všechny objednané periodické prohlídky pracovně 
lékařských služeb.
Ostatní prohlídky, prevence, vstupní prohlídky do zaměstnání, či jiné nutné prohlídky – např. prohlídky na ŘP 
nebo předoperační prohlídky, budou prováděny v omezené míře v mimopracovní době po domluvě s 
lékařem.

Zákaz vstupu do zdravotnického zařízení (při porušení povinnosti hrozí trestný čin rozšiřování
koronaviru se sazbou až 12 let)
mají:
1/ Pacienti v karanténě
2/ Pacienti s rizikem možného přímého kontaktu s nemocným s koronavirovým onemocněním
3/ Pacienti navracející se rizikových zemí.

Všichni výše uvedení mohou  pouze telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici, 
kteří rozhodnou o dalším postupu řešení jejích problémů či potíží.

Telefonické  kontakty:
MUDr. Nosek, s.r.o. - ordinace: tel.: 778 713 356, 567 213 256 (pouze v pracovní době)
Krajská hygienická stanice  Jihlava: tel.: 567 564 551 (non stop)


