
 
 

 
OMEJITEV ŠTEVILA VHODOV V ZDRAVSTVENI DOM PTUJ – 

PREVENTIVNI  ukrep  -  KORONAVIRUS   
 
Spoštovani pacienti! 
 
Obveščamo vas, da bomo od srede 11.03.2020 do nadaljnjega  med 
06.00 in  22.00 uro iz PREVENTIVNIH RAZLOGOV pred širitvijo 
Koronavirusa  
 
SPREMENILI VSTOP V ZDRAVSTVENI DOM Ptuj, Potrčeva 19/a, Ptuj. 
 
VHOD v Zdravstveni dom Ptuj bo ZA VSE PACIENTE  (razen za Službo 
zdravstvenega varstva žena in Dispanzer za mentalno zdravje) na 
glavnem vhodu zavoda - iz Rimske ploščadi, kjer bo organizirana 
triaža / razvrščanje pacientov.  
 
Ostali vhodi bodo zaklenjeni in opremljeni z obvestilom – o 
preusmeritvi vstopa. 
 
V vseh zunanjih ambulantah, bodo od 10.03.2020 ob vhodih v 
ambulanto nameščena navodila / obvestila pacientom o ravnanju 
v primeru suma na okužba s Korona virusom.   
 
Še vedno velja navodilo, da v primeru, da obstaja sum na okužbo s 
KORONAVIRUSOM in sicer: 
 

• Če imate akutno okužbo dihal (nenaden nastop vročine in vsaj enega od 
naslednjih simptomov/ znakov: kašelj, težko dihanje)  

IN  
• Ste  potovali ali bivali v državi/na območju z lokalnim širjenjem* ali 

širjenjem v skupnosti* v obdobju 14 dni pred nastopom simptomov; 
 

* Zadnji podatki o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnosti: Kitajska 
(vključno s Hongkongom in Macaom), Južna Koreja, Japonska, Singapur, Avstralija, 
Malezija, Vietnam, Tajska, Indonezija, Indija, Filipini, Nova Zelandija, Kambodža, 
Maldivi, Iran, Združeni arabski emirati, Libanon, Palestina, Italija, Francija, 
Nemčija, Španija, Združeno kraljestvo, Norveška, Hrvaška, Nizozemska, San 
Marino, Švica, Grčija, Finska, Danska, Švedska, Izrael, Romunija, Belgija, 
Portugalska, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Avstrija, Islandija, Češka, Irska, 
Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Bolgarija, Združene države Amerike, Kanada, 
Ekvador, Peru, Brazilija, Alžirija, Kamerun. 
 



 
 
 ALI  

 

• Imate akutno okužbo dihal  
 
      IN  

• ste  bili v tesnem stiku s potrjenim ali verjetnim primerom COVID-19 
v obdobju 14 dni pred nastopom simptomov;  da 

 
 
POKLIČITE OSEBNEGA / NADOMESTNEGA ZDRAVNIKA, izven 
delovnega časa pa dežurno službo ZD Ptuj  (tel. št. 02/ 7871691).  
 
Zdravnik bo ocenil ali je potreben prihod v zdravstveno ustanovo.  
 
Dobili boste navodila za nadaljnje ukrepanje.  
 
Brez predhodnega telefonskega posveta NE VSTOPAJTE v zdravstveni 
dom. 
 
 
Prosimo  za dosledno upoštevanje vseh ukrepov in za 
razumevanje. 
 
Hvala! 
Lep pozdrav! 
 
Pripravila:         
Predstojnik SNMP 
Miha KODELA, dr.med.spec.  
 
Pomočnica direktorja 
Pred. Karmen Panikvar, dipl.m.s.,  
spec., mag.zdr.nege, QM 

 
Pregledala in odobrila: 
Direktorica ZD Ptuj 
Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.  
 


