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INFORMAŢII DE LA NHS-ul DVS. LOCAL

Dacă aveţi simptome de coronavirus, nu mergeţi la un medic de familie, farmacie sau spital. Trebuie să 
vă izloaţi acasă şi să folosiţi serviciul NHS 111. Dacă starea dumneavoastră nu se ameliorează sau dacă 
nu puteţi face faţă bolii, vă rugăm sunaţi la NHS 111. Pentru cele mai multe informaţii NHS, vizitaţi: www.
nhs.uk/coronavirus

Acces la medicul dvs de familie

De acum încolo, veţi observa diferenţe în îngrijirea primară. De exemplu, cabinetul medicului dumneavoas-
tră de familie va dori să comunicaţi la telefon sau online. Cabinetele medicilor de familie din oraş şi-au mu-
tat majoritatea programărilor lor la telefon sau consultaţii video. Programările faţă în faţă sunt încă oferite 
acolo unde este absolut necesar, pacienţii fiind consiliaţi corespunzător. În plus, orice cabinet care în trecut 
au oferit programări în aceeaşi zi în sistemul „walk-in” (fără programare) le-au suspendat.

Evitaţi comandarea în exces şi depozitarea de medicamente

Atragem atenţia pacienţilor să nu comande reţetele lor repetate prea mult, ci să comande cum ar face 
în mod normal. Vă rugăm nu cereţi o rezervă mai mare de medicamente, doar comandaţi câte o lună pe 
rând dacă nu aţi fost sfătuiţi altceva de către profesionistul dumneavoastră din domeniul sănătăţii.

Încă suntem aici pentru dumneavoastră în caz de urgenţă

De asemenea, este foarte important că dacă aveţi îngrijorări cu privire la o afecţiune de sănătate exis-
tentă, ori dacă nu vă simţiţi bine, ar trebui încă să luaţi legătura cu medicul dumneavoastră de familie în 
primă fază. Orice persoană care are simptome de cancer, cum ar fi: o umflătură la sân, sânge în urină 
sau treaba mare, ori pierdere în greutate neexplicată, ar trebui să-şi contacteze medicul lor de familie. 
Nu lăsaţi acest lucru la voia întâmplării.

Vrem să asigurăm oamenii că noi vom continua să avem grijă de dumneavoastră în orice urgenţă şi 
este important ca dumneavoastră sau cineva care are grijă de dumneavoastră să sune la 999 când aveţi 
nevoie, de exemplu, dacă aveţi dureri în piept, vă pierdeţi cunoştinţa, aveţi pierdere severă de sânge sau 
observaţi ceva îngrijorător cum ar fi: vorbirea împleticită, faţa căzută şi pierderea senzaţiei în braţe sau 
faţă. Pentru a vă asigura că primiţi tratamentul corespunzător, vă rugăm atrageţi-ne atenţia dacă aveţi 
coronavirus ori simptome ale acesteia, vă rugăm spuneţi operatorului (când sunaţi la 999) şi menţionaţi 
acest lucru paramedicilor la sosirea lor.




