
 

PRILAGOJENO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, 
VSTOP V ZDRAVSTVENO POSTAJO MOŽEN SAMO PREKO GLAVNEGA VHODA 

 

 

Spoštovani obiskovalci ZP Dobrna! 

 
Od 18. maja 2020 dalje bo delo v ambulanti družinske medicine in v zobni ambulanti do preklica potekalo po strogo določenem režimu in drugače, kot smo bili doslej 
vajeni. Vstop v ZP Dobrna je možen samo preko glavnega vhoda s pritiskom na zvonec.  
 
Na triažni točki medicinska sestra sprejema izključno naročene paciente brez simptomov za COVID 19. Ob prihodu na triažno točko predložite predhodno izpolnjen 
vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja. Ves čas zadrževanja v zdravstveni postaji je obvezna uporaba zaščitne maske, upoštevanje varnostne razdalje in 
razkuževanje rok. Na pregled prihajajte pravočasno in ne več kot 10 minut pred naročenim terminom. Na triažni točki vam bodo izmerili telesno temperaturo in vam 
posredovali nadaljnja navodila. Na pregled se lahko naročite po telefonu ali preko e-pošte v ordinacijskem času ambulante. 
 
Kontakti za naročanje v ambulanti družinske medicine:  Tel.: 03 780 05 40  e-pošta: amb.music@zd-celje.si 

Delo v zobni ambulanti 

Zaradi specifičnih strokovnih priporočil se zobozdravstvena dejavnost izvaja  na drugačen način kot v času pred epidemijo. Za zagotovitev varnosti zobozdravnikov in 

pacientov  poteka delo v varovalni zaščitni opremi in počasneje, zato je na dan pregledanih manj bolnikov kot pred epidemijo.  Trenutno se prednostno obravnavajo nujna 

stanja in tisti pacienti, ki so bili med epidemijo obravnavani v dežurni ambulanti, sledijo pa jim bolniki, katerim je med epidemijo odpadel termin. Pomembno je vedeti, da 

nenaročeni pacienti v bodoče ne bodo obravnavani. Zato prosimo, da se na pregled naročite pri osebnem zobozdravniku, kjer boste prejeli termin pregleda po njegovi 

strokovni oceni. 

Kontakti za naročanje v zobni ambulanti:  Tel.: 03 57 78 057   e-pošta: zob.vodopivc@zd-celje.si 

 
Sprejeti ukrepi so namenjeni varovanju zdravja, zato vas prosimo za sodelovanje, strpnost in upoštevanje navodil.  
  
Prim. Jana Govc Eržen, dr. med., vodja OE ZP Vojnik Dobrna 
 
Dodatne informacije:  

Tel.: 03 780 05 40   E-pošta: info.zp-dobrna@zd-celje.si 
Spletna stran: www.zd-celje.si/si/zp-vojnik-in-dobrna 
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