
KORONAVIRUS 

(SARS-CoV-2) 
 

NUJNO OBVESTILO 
SPREMENJEN NAČIN DELA V ZD SLOVENSKE KONJICE 

 

Od ponedeljka 16.3.2020 dalje do preklica v ZD Slovenske Konjice velja spremenjen 

način dela zdravstvenega doma zaradi razglašene epidemije. 

1. Pred vhodom v ZD se s strani zdravstvenega osebja izvaja triaža  obiskovalcev, vstop bo 

dovoljen samo naročenim (ob uri ko so naročeni).  

2. Nenaročeni obiskovalci bodo pozvani, da se naročijo po telefonu, zato vam predlagamo, 

da nenaročeni ne prihajajte pred zdravstveni dom.  

3. V Ambulanto nujne medicinske pomoči se pacienti predhodno dogovorijo za prihod 

(tudi prevez). Izjema so življenjsko ogrožajoča stanja, kjer predhodno naročanje za prihod 

ni potreben oz. pokličete na 112. 

4. Vsi pacienti z povišano telesno temperaturo in vidnimi znaki okužbe dihal predhodno 

vzpostavite kontakt z osebnim (dežurnim) zdravnikom in natančno sledite navodilom.  

5. Splošne in pediatrične ambulante delujejo po prilagojenih delovnih časih, več informacij 

o delu ambulant prejmete na 03 758 17 02. 

6. Administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi,…) v največji možni meri 

urejajte po telefonu ali elektronski pošti vaše ambulante.  

7. Nemoteno delujejo patronažna služba, antikoagulantna ambulanta, laboratorij, preventivni 

pregledi nosečnic in preventiva predšolskih otrok ter cepljenja. 

8. Vstop v čakalnico laboratorija bo potekal posamezno v skladu z navodili zdravstvenega 

osebja na vhodu ZD. 

9. Fizioterapevtske obravnave bodo zagotovljene za napotene pod stopnjo nujnosti zelo 

hitro, vsi ostali bodo o novem terminu obveščeni naknadno. 

10. Storitve v specialističnih ambulantah se ne bodo izvajale (ultrazvok, rentgen, okulist), o 

novem terminu boste obveščeni naknadno.  

11. Odpovedne so nekatere preventivne storitve in dejavnosti (logoped, psiholog, center za 

krepitev zdravja, referenčne ambulante). 

12. Zobne ambulante so zaprte, za nujne primere je odprta enotna vstopna točka v 

Zdravstvenem domu Celje. O novih terminih boste obveščeni naknadno. 

13. Naročanje na vse nenujne storitve je trenutno onemogočeno.  

14. Vsi telefonski in elektronski kontakti ambulant so objavljeni na spletni strani www.zd-

slovenskekonjice.si  

15. Kontaktna telefonska številka za informacije: 03 758 17 02.  

 

Za vse informacije o koronavirusu in bolezni, ki jo povzroča uporabljajte št. 080 14 04. 

 

Zaradi naše in vaše varnosti so ukrepi v času razglašene epidemije nujni zato pozivamo 

k spoštovanju navodil predvsem pa za strpnost. 
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