
Aktuális eljárási rend  
a rendelöben a COVID-19 idején

Kérem szíveskedjen a rendelési idöre 
feltétlenül telefonon idöpontot egyeztetni!

Amennyiben tüneteket észlel (láz, köhögés), vagy kapcsolatba került COVID-19 fertözés 
gyanújában álló személlyel és nem érzi jól magát, kérem ne jöjjön a rendelöbe, 
hanem hívja fel a  0043 1450-es telefonszámot.
Koronavírussal kapcsolatos kérdéseiket a 0800/555 621 számon tehetik fel.

A rendelöbe kizárólag szájmaszkban lehet belépni.

Èrkezéskor és távozáskor a fertötlenítö használata kötelezö.

Hozzák magukkal az E-cardjukat és ezt szíveskedjenek felmutatni.

Tartsanak 2 méter távolságot a többi pácienstöl a várakozás 
idötartama alatt is!

További intézkedésig egyidejüleg 3 beteget engedünk be!
Kérjük, betegenként csak egy kísérő személyt kérjen!

Gyógyszerek és szállítás

Mostantól nincs szükség gyógyszeres előrendelésre!
A gyógyszereket normál nyitvatartási idő alatt újra be lehet venni.
Amennyiben Ön veszélyeztetett kategóriába tartozik és / vagy 65 év feletti és 
nincs lehetösége rokon, szomszéd vagy barát segítségét igénybe venni, 
úgy a gyógyszerek kézbesítése továbbra is lehetséges.

Táppénz

Telefonon egyenlöre lehetöség van a betegség bejelentésére.
Az ÖGK (betegbiztosító) felé elektronikusan továbbítjuk a jelentést.
Sajnos a táppénzes papírokat sem e-mailben, sem faxon nem áll módunkban kiküldeni.
Ezeket személyesen, vagy egy meghatalmazotton keresztül tudják átvenni.

Vér vesz fel

Vérvizsgálatot végeznek naponta. Kérjük, egyeztessen.
A vér koagulációjának ellenőrzése természetesen újra megtörténik.

A szükséges oltásokat megbeszélés alapján ismét elvégzik!

Das richtige Verhalten in der
Ordination in Zeiten von Covid 19

Bitte unbedingt telefonisch einen Termin 
für die Sprechstunde ausmachen!
Wenn Sie Symptome wie Fieber oder Husten haben, oder Kontakt mit einem 
Covid19-Verdachtsfall hatten und sich jetzt nicht wohl fühlen, kommen Sie bitte 
NICHT in die Ordination, sondern rufen Sie die Telefonnummer 1450 an.
Allgemeine Fragen zum neuartigen Coronavirus werden unter der 
Telefonnummer 0800/555 621 beantwortet.

Die Ordination darf nur mit einer 
Mund Nasen Schutz Maske betreten werden.

Bei Betreten und Verlassen unbedingt die Hände desin�zieren.

Bitte nehmen Sie ihre E Card mit und zeigen Sie diese vor.

Bitte halten sie unbedingt 2 m Abstand zu anderen Patienten, 
auch beim Warten vor der Türe!

Es werden bis auf weiteres nur 3 Patienten gleichzeitig eingelassen!
Bitte nur eine Begleitperson pro Patient!

Medikamente und Zustellung

Ab sofort keine Vorbestellung der Medikamente erforderlich!
Die Medikamentenabholung ist zu den üblichen Ö�nungszeiten wieder möglich.
Wenn Sie zu einer Risikogruppe zählen und /oder über 65 sind und nicht auf die Hilfe 
von Verwandten, Nachbarn oder Freunden zurückgreifen können, ist die Zustellung 
der Medikamente weiterhin möglich.

Krankenstand

Bis auf weiteres ist die Krankmeldung per Telefon noch möglich. 
Die Meldung erfolgt elektronisch an die ÖGK.
Leider können wir die Krankmeldungen weder mailen noch faxen.
Sie können aber, durch Sie persönlich, oder eine Vertrauensperson abgeholt werden.

Blutabnahmen

Blutabnahmen werden täglich durchgeführt. Bitte unbedingt einen Termin ausmachen.
Die Kontrollen der Einstellung der Blutgerinnung �nden selbstverständlich wieder statt.

Notwendige Impfungen werden mit Termin ab sofort wieder durchgeführt!


