ZDRAVSTVENI DOM KOPER
CASA DELLA SANITA DI CAPODISTRIA
Dellavallejeva ulica 3, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Tel.: 05/ 66 47 100, Faks: 05/66 47 200
e-pošta: zd-koper@zd-koper.si

Pozdravljeni!
V ZD Koper pričenjamo s preventivnimi pregledi vpisnikov v prve razrede osnovnih šol.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije bodo pregledi potekali drugače kot v preteklih letih.
Na preventivni pregled boste vabljeni preko telefona. V telefonskem razgovoru vam bo
medicinska sestra zastavila nekaj vprašanj glede trenutnega zdravja vas in vašega otroka. Vprašanja
se bodo nanašala na akutne okužbe dihal in stike s osebami, ki so okužene s koronavirusom
COVID19.
V primeru, da bo vaš otok ali drugi družinski član preboleval akutno okužbo dihal. bo v stiku z
akutno bolno osebo oz. osebo, okuženo s koronavirusom COVID19, se bo pregled prestavil. Pred
pregledom bo ponovno opravljen telefonski razgovor.
Pred pregledom vas prosimo, da natisnete in izpolnite priloženi vprašalnik.
Izpolnjen vprašalnik prinesite s seboj na pregled. V primeru, da nimate možnosti tiskanja, vas bo
vprašalnik čakal pred vhodom v stavbo. Lahko ga izpolnite pred pregledom; svetujemo vam, da
pridete nekaj minut prej.
Preventivni pregledi bodo potekali v prostorih otroško šolskega dispanzerja na Dellavallejevi 3,
Koper. Zaradi varnosti vseh prosimo, da upoštevate naslednje ukrepe:
• Prosimo, da otroka spremlja le ena zdrava odrasla oseba.
• Prosimo, da ste točni.
• Ob vstopu v stavbo vas bo pričakala medicinska sestra, prosimo da upoštevate njena
navodila. Lahko se bo zgodilo, da boste morali nekaj časa počakati pred vhodom, ker želimo
zmanjšati stike s pacienti, ki so že v stavbi.
• Ob vstopu v stavbo, prosimo da si vi in vaš otrok razkužite roke in nadenete masko za
enkratno uporabo, ki jo boste prejeli pred vhodom.
• V čakalnici upoštevate medosebno razdaljo (najmanj 1,5 m).
• Ne dotikajte se dotikajo oči, nosu in ust.
S spremenjenim načinom dela želimo zagotoviti večjo varnost za vse.
Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje!
Lep pozdrav!
Ekipa otroško-šolskega dispanzerja Koper

