
TÁJÉKOZTATÁS! 
 

Berhida III.sz.Felnőtt Háziorvosi Praxis lakosai-
betegei részére (Peremarton, Vilonya) 

 
Az új koronavírus okozta világjárvány terjedésének 
csökkentése érdekében, ill. a járvány megfékezése 
érdekében olvassák figyelmesen az alábbiakat: 
 
1. TILOS bejönni a rendelőbe a következő esetekben: 

 

-típusos tüneteket észlel magán (38 C-fok feletti láz, kinzó 
köhögés, fáradékonyság, fulladás) és/vagy 
 
-külföldről hazaérkezett emberrel találkozott! 
 
A fenti esetben hívjon a következő telefononszámon : 
06-88-789-160 rendelési időben,  
ill. hétköznapokon 08-16 óra között : 06-20-3307061.  
 
Hétköznapokon 16:00 óra után ügyelet, mentő. Hétvégeken 
24 órában ügyelet, mentő: 104, 112. 
 
24 órán keresztül elérhető zöld számot: 06 80-277455 vagy 
06 80-277456 
 
2. Nyomatékosan kérünk MINDEN 65 év feletti lakost-

beteget, hogy csak nagyon indokolt esetben jöjjön a 
rendelőbe. 

 

Nem indkoltak a következő esetek: 
-ambuláns vagy laborleletek értékelése 
-beutaló kérése szakorvosi rendelésre 
-bármilyen egyéb nem sürgős probléma. 
A 65 év feletti lakosok, betegek amennyiben lehetséges, 



egyáltalán ne mozduljanak ki otthonukból. Ellátásukat a 
család vagy ismerősök intézzék. 

 

Aki egyedül él és nincs segítsége, forduljon az 
önkormányzathoz. 
 

3. Március 16-tól csak e-receptet adunk ki, melyet 

rendelési időben 06-88-789-160, 06-70-2354654,  06-20-
3307061 telefonszámokon igényelhetnek, postaláda.  
Ezeket ismerősök és rokonok is kiválthatják.  
 
4. Amennyiben tervezik, hogy felkeresik a rendelőt 
bármilyen okból, kérjük előtte minden esetben 
telefonáljanak a 06-88-789-160 rendelési időben, vagy 
hétköznap 08:00-16:00 óra között: 06-20-3307061 
telefonszámon. 
 
5. A rendelőkben a sűrgős eseteket a vírus fertőződés 
minimálisra csökkentése érdekében úgy szervezzük, hogy 
az előtérben 1 beteg, a váróteremben max. 3 beteg lehet 
jelen. Amennyiben észleli, hogy már nincs erre lehetőség, 
akkor kérem, hogy kültérben várakozzon. 
 
 
6. Hivatalos okmányok meghosszabbítására nincs szükség, 
mert azok a jelenlegi kormányrendeletek alapján lejárat után 
is érvényben maradnak.(Pl: gépjármű vezetői jogosítvány) 
 
7. Amennyiben szakorvosi javaslata vagy közgyógy 
igazolványa lejár, a jelenlegi rendelet értelmében ez további 
90 napig érvényben marad. 
 
 
8.A fenti intézkedések elsősorban az Önök védelmét 
szolgálják. Koronavírussal kapcsolatos információkat, ill. 



utasításokat nyomatékosan kérem, hogy csak hivatalos 
állami közleményekből, ill. állami médiákból szerezze és 
csak ezek utasításait kövesse. Kérem törekedjenek álhírek, 
pletykák, rémhírek kiszűrésére!  
 
Javasolt források: 
honlap: https://www.nnk.gov.hu/ 
telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456 
emailcím: koronavirus@bm.gov.hu 
facebook oldal és messenger: 
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/ 
 
 
Maradjanak higgadtak, és ne feledjük, hogy a józan ész, a 
hit, az ima segít! 
 
Megértésüket köszönöm 

 

 

 

        Dr. Izsák Dénes 
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