ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní
Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia
Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým
koronavirem – SARS-CoV-19) a nemáte žádné příznaky onemocnění:
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti
nákazy, zůstaňte doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční
prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky územní pracoviště odboru
protiepidemického KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS)
Po-Pá-7:00-15:00
Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeňjih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeňsever (377 155 204, 216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp.
rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně
karantény.
Infolinka - tel. 724 090 060
Po-Pá-15:00-20:00 hodin
So-Ne-svátky-8:00-20:00 hodin
Příslušný praktický lékař Vám případně vystaví potvrzení o nařízení
karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel,
dušnost, kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a
cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. 377 402 264, -657.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na IK, nejezděte hromadnou
dopravou; použijte vlastní vozidlo, příp. volejte tel. 155. Pokud je to
možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na
základě domluvy s personálem IK.
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní
Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia

Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým
koronavirem – SARS-CoV-19) a máte horečku, kašel nebo dušnost:
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními
lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční
prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či
rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní
medicíny FN Plzeň (IK) na tel. 377 402 264, -657.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na IK, nejezděte hromadnou
dopravou; použijte vlastní vozidlo, příp. volejte tel. 155. Pokud je to
možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na
základě domluvy s personálem IK.
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

