Nüfus bağlamında nüfusa önemli mesaj
Corona salgını
Sevgili Lokeren ve Moerbeke-Waas sakinleri
Bu şekilde belediye başkanı şehir / belediye ile yakın istişare içinde çalışmak istiyor
pratisyen hekimler ve Lokeren Genel Hastanesi ile hastalığın
hükümetin medya aracılığıyla paylaştığı yönergelerin takibi. En önemli
kaynak web sitesi www.info-coronavirus.be'dir.
COVID-19'un yüksek enfektivitesi ve durumun hızlı gelişimi
toplantıların sınırlandırılmasını, el ve öksürük hijyeni ihtiyacını ve
Sosyal mesafe (gruplandırmayın ve birbirinden en az 1,5 metre mesafe bırakmayın).
Bu istisnai durumlarda iyi temel bakımı garanti etmek
GP'ler ve hastaneler farklı çalışıyor *
:
• Hastaneye ancak ciddi bir doktorun sevkinden sonra girebilirsiniz.
akut durumlar. Acil servise artık
solunum yolu enfeksiyonu. Daima doktorunuza veya akut durumlarda başvurun
Diğer ciddi hastalıklar ve durumlar
hala acilen bilgilendirilmesi gerekiyor. Tercihen bir pratisyen hekimden sevk edildikten sonra.
rutin tedaviler ertelenir.
• Hastanede ziyaretlere artık izin verilmiyor. Sadece çocuklar, kadınlar
doğum yapmalı ve daha az hareketli hastaya 1 kişi eşlik edebilir.
Bu, acil durum servisi için de geçerlidir. Bir aile üyesinin kişisel eşyalarında kimler var?
Hastane bırakmak veya almak istiyor, resepsiyona rapor vermelidir. Bundan sonra
size doğru talimatları. İstisnalara izin verilmez.
• GP'ler artık ücretsiz danışmanlık yapmıyor. Çevrimiçi gündem geçici hale geliyor
kullanılamaz. Hala doktora görünmek istiyorsanız, telefonla randevu alın. böylece
solunum yolu enfeksiyonu olan hastaları diğerlerinden ayırmak istiyoruz. böyle

yaklaşım ve tedavi koronavirüsün daha fazla yayılmasını sınırlamalıdır.
• Ev ziyaretleri minimumda tutulmaktadır. Gerekirse,
telefon görüşmesi yaptıktan sonra uygulamaya gelin.
*
Bu önlemler 3 Nisan 2020'ye kadar yürürlükte olacak. FPS Halk Sağlığı yönergeleri
yakından takip edilir. Bu süre uzatılırsa, takip edeceğiz.
• Ayrıca hafta sonu boyunca önce kendi doktorunuza telefonla ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Onun yokluğunda, bekleme servisine atıfta bulunacaktır:
Lokeren için 09 / 348.78.78
Eksaarde-Moerbeke için 09 / 349.64.74
İstişare sırasında e-ID'nizi daima yanınızda getirdiğinizden emin olun.
Daha fazla bilgi veya sorularınız mı var?
Çağrıda bulunan GP'ler, korona virüsü hakkında birçok çağrı alıyor. Kim
sorularınız var, ama kendinizi hasta hissetmeyin veya doktora ihtiyacınız yok, arayın
GP'lerimiz üzerindeki baskıyı arttırmamak için 0800/14 689 numaralı özel acil durum numarası.
Anlayışları için tüm Lokeren, Eksaarde ve Moerbeke-Waas sakinlerine teşekkür ediyoruz. ile
yardımınız ve işbirliğinizle sorunsuz ve iyi bakım sağlamaya devam edebiliriz.
Şehir / belediye idaresinden, Durme bölgesi ve AZL'nin GP derneği.
15 Mart 2020'de Lokeren'de çekilmiş.

