VÁŠ LEKÁRNIK VÁS PROSÍ,
CHRÁŇTE SEBA AJ NÁS. SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME!
DODRŽIAVAJTE TIETO DÔLEŽITÉ POKYNY:
1 Čas strávený v lekárni skráťte na minimum

Pripravte si rodné číslo/kartičku poistenca pre eRecept alebo papierový
recept a uistite sa, že je váš recept platný (bežné lieky 7 dní, antibiotiká 3 dni).
Premyslite si, čo presne potrebujete (najlepšie aj veľkosti balení).
Netelefonujte v lekárni. Buďte struční a vecní, nehovorte o nesúvisiacich
veciach. Znížite tak riziko možnej nákazy kvapôčkami z vašich úst.

2 Viete že váš predpísaný liek môže mať viacero generických
možností?

Ak nie je k dispozícii liek, ktorý máte na predpise, lekárnik vám môže ponúknuť
jeho generickú náhradu. Iný názov na krabičke, no rovnaká účinná látka pre
vaše vyliečenie. Dôverujte svojmu lekárnikovi, a môžete sa vyhnúť prípadnej
zbytočnej návšteve inej lekárne.

3 Udržujte vzdialenosť a chráňte seba aj okolie

Čakajte vonku pred lekárňou v dostatočných rozostupoch aspoň 2m.
Používajte ochranné rúška a zostaňte meter od výdajného miesta.

4 Plaťte bezhotovostne a obmedzte dotyky s tovarom
Nezamlčujte podstatné informácie!

Váš lekár a lekárnik robia všetko pre dobro vás a ostatných pacientov.
Nezamlčujte preto podstatné informácie o ochorení. Ohrozujete tým
svojho lekára, lekárnika aj svoje okolie. Ak pacient zatají prenosnú
chorobu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť zo strany
úradu verejného zdravotníctva uložená sankcia vo výške 1659 €. Ak
neprijmete ochranné opatrenia (domáca liečba, vyhľadanie lekárskej
pomoci, prerušenie styku s okolím) a nakazíte inú osobu, môžete byť
zodpovedný za škodu na zdraví, ktorú ste jej spôsobili.

Nasnímajte QR kód,
a dozviete sa viac
užitočných informácií

VÁŠ LEKÁRNIK VÁM ĎAKUJE
ZA VAŠE OHĽADUPLNÉ
A ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE.
Tento materiál je nepredajný a je určený na voľné rozširovanie.
Zdroj: https://github.com/misotrnka/slovensko-help/wiki/Info-plagát-na-dvere-lekární
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