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INFORMACJE OD MIEJSCOWEGO NHS

W przypadku objawów koronawirusa nie udawaj się do lekarza GP, apteki lub szpitala. Musisz pozos-
tać w domu i skorzystać z infolinii NHS 111. Jeśli twój stan nie ulegnie poprawie lub nie będziesz sobie 
radzić z chorobą, zadzwoń do NHS 111. Najnowsze informacje z NHS dostępne są na stronie www.nhs.
uk/coronavirus.

Dostęp do lekarza GP

Od tej pory zauważysz pewne zmiany w podstawowej opiece. Przykładowo, twoja przychodnia GP może 
chcieć porozmawiać z tobą przez telefon lub Internet. Przychodnie GP w mieście zamieniły większość 
wizyt na konsultacje telefoniczne i video. Osobiste wizyty nadal są dostępne w sytuacji, gdy jest to abso-
lutnie konieczne, a pacjenci zostają odpowiednio poinstruowani. Ponadto przychodnie, które wcześniej 
oferowały wizyty tego samego dnia, zawiesiły tę możliwość.

Unikaj nadmiernego zamawiania i gromadzenia leków

Stanowczo zalecamy, aby nie dokonywać nadmiernych zamówień stałych leków na receptę i zama-
wiać je w standardowy sposób. Proszę nie zwracać się o większe zapasy leków, a jedynie zamawiać 
miesięczną dawkę, o ile pracownik służby zdrowia nie zaleci inaczej.

Nadal możemy ci pomóc w nagłej sytuacji

Ważną informacją jest fakt, że jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego obecnego stanu zdrowia lub 
źle się czujesz, możesz nadal w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoimi lekarzem GP. Każda 
osoba, która ma objawy raka, np.

guz w piersi, krew w moczu lub kale bądź zaobserwowała niewyjaśnioną utratę wagi, powinna w takiej 
sytuacji skontaktować się ze swoim lekarzem GP. Nie zostawiaj tej sprawy przypadkowi.

Pragniemy zapewnić, że nadal będziemy zapewniać pomoc w nagłych wypadkach i ważne jest, aby w 
razie potrzeby osoba, która się tobą opiekuje lub ty sam zadzwonił pod numer 999. Na przykład, jeśli 
występuje u ciebie ból w klatce piersiowej, chwilowa utrata przytomności, poważna utrata krwi lub inne 
niepokojące objawy np. niewyraźna mowa, porażenie twarzy i utrata czucia w rękach lub twarzy. Aby 
upewnić się, że otrzymasz właściwą pomoc, poinformuj nas jeśli masz koronawirusa lub jego objawy, 
powiedz o tym operatorowi (dzwoniąc pod numer 999) oraz ratownikom medycznym po przyjeździe.




