Здравни препоръки
Важни телефони:
- Не забравяйте, че 112 е само за спешни случаи.
- Можете да се консултирате на 061 за коронавирус или спешни здравни случаи.
- Ако имате някакъв здравословен проблем, обадете се в центъра за първична помощ
(CAP) от 8:00ч. до 20:00ч. (от понеделник до петък) и семейният ви лекар или
медицинска сестра ще ви кажат какво да правите.
- В случай, че не можете да се свържете със личния си лекар , можете да се обадите на
Центъра за спешна помощ (Прат де ла Риба) от 17.00ч.до 08.00 ч., от понеделник до
петък и 24 часа на ден през почивните дни и празниците. Тел: 973 221 516 - 973 233 385
- Много е важно да се свържете по телефона и да изчакате инструкциите на здравния
персонал, преди да отидете до здравния център.
ОТПУСК ПО БОЛЕСТ И РЕЦЕПТИ
- Не забравяйте, че отпуск по болест и / или рецепти могат да бъдат обработвани по
телефона, като се обадите на центъра за първична помощ( CAP) или центъра за спешна
помощ на Прат де ла Риба).
- Рецептите могат да бъдат изтеглени директно от аптеката, без да преминавате през
центъра за първична помощ (САР).
Термометър
- Важно е да имате цифров термометър у дома, за да можете да измервате телесната си
температура (можете да го закупите в аптеките или някои супермаркети). Вашият лекар
може да ви попита дали имате температура и ще трябва да знаете каква температура
имате.
ПРОБИ И ПРОГРАМИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ
- Не забравяйте, че ЗАПИСАНИТЕ часове и консултации се отлагат и евентуално ще ви се
обадят да ви напомнят.
ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА МАКСИМАЛНО ДА ИЗБЯГВАМЕ ИЗЛИЗАНИЯТА НАВЪН!!!
ВСИЧКИ В ДОМА!
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