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Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka l2l2

Funkční systém testování, vyšetřování, k:rrantény, izolace i dostupné klinické péče vytvořily
Liberecký kraj a samospráva ve spolupráci se zdravotníky, hygieniky i záchranáři.

,,S pomocí občunú j.snte př,ipt,uveni tuto výzvtt zvlciclnoLtí, " prohlásil rránrěstek hejtrnana pro resort
zdravotnictví Přenrysl Sobotka.

Oliledně koronavirlt je rravíc možné nově využít celostátní telefbnrrí lirrktr 1212, kde lze obdržet
užitečné informace. ,, Wllající zcle v přípuclě polřeby opertitoři nusměrují k dalším krokt)m, " doplrril
rránrěstek sobotka.

V případě zdravotních potížíje třeba volat svémLr praktickémlr lékaři, mino jeho pracovní dobu pak
lékaře polrotovostní služby. kteří rozlroclnou o odběru a vyšetření na koronavirtrs, př,ípadně udělí
karanténu. ,,Zejména nevcihe.jle, pokucl máte horečku vyšší než 38 síLtpňti, suchý kctšel u dušnosl ct
nelze lyío pt|íznulql vysvětlit ,iinak, " dodal Sobotka.

Nyní se odběry prováclě.ií v Krajské netlocrtici l,iberec, konkrétrrě v Kristiarrově r-rlici. Pro tyto
ťrčely by1o vyčlerrěr-ro místo na ploše bývalé ar"rtomyčky ve spodní části areálir nemocnice, kde
vyrostl červerrý stan s rrápisem Stacionárrrí odběrové tnísto. Vjezcl je z Hr-rsovy r-rlice naproti
prode.ině kebabur.

Zároveňjezclí po Libereckém kraji clva odběrové týmy Zdravotnickó záclrranné služby Libereckélro
kra.je, které v případě, že praktický lékař či lrygienik nařídí vyšetření na koronavirus, tnohou za
lidmi vyjet a př,ísltršný odběr provést doma.

,,Necklžuclujíe se neinclikovaného vyšeíření nu oclběrollém mí,;lě či oclběrovými týmy Zclravolnické
ztichrctnné služby. Pro soukromé ditvocly vyše tření zvolte něklerou z komerčních ltlborutoří; seznant

.ie na ylg$11 vlulvl.mzcr,cz, " sdělil Sobotka. ,, Řict'te se polqlny lékařii u hygieniků pro chovtíní ll
kcu,cmténě či izoluci, ttu.ieiicll ckltJržovciní cbhlíží policie,"

Informace o aktuální epidenriologické situaci v Libereckém kraji jsoLr na webtt www.khs.lbc:.cz
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