
Адміністрація 

КНП «Носівська районна лікарня імені Ф.Я. Примака» 

інформує з приводу роботи закладу на період дії карантинних заходів, 

запроваджених 

з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19. 

 

На період карантину в закладі діють наступні заходи: 
 

1. Призупинена планова консультація  лікарями-спеціалістами  в консультативно-
діагностичній поліклініці та всі планові діагностичні обстеження.  

 

2. Тимчасово припиняється планова госпіталізація в стаціонар. Госпіталізуються тільки 
ургентні та невідкладні стани, особливі клінічні випадки, що потребують негайного 
лікування.  

 

3. Заборонено відвідування пацієнтів у стаціонарі (наказ по КНП «Носівська ЦРЛ  імені 
Ф.Я. Примака» від 24 березня 2020 року №30-аг) 

 

4. Введено підвищений протиепідемічний режим у всіх структурних підрозділах 
закладу, який включає в себе посилений дезінфекційний режим. 

 

5. Рентгенологічні обстеження амбулаторних хворих проводяться у консультативно-
діагностичній поліклініці  з 9.00 до 11.00 год. 

 

6. Рентгенологічні обстеження в стаціонарі  проводяться з 9.00 до 11.00 год виключно  
для пацієнтів  стаціонарних відділень. 

Просимо Вас з розумінням та відповідальністю поставитися до цих заходів. 
Рекомендуємо всім своїм пацієнтам за можливості залишатися вдома і дотримуватися 
вказівок медичного персоналу щодо карантинних заходів. 

У КНП «Носівська ЦРЛ імені Ф.Я. Примака» працює цілодобова «гаряча» телефонна 
лінія за номером 2-22-66, де медичні працівники приймально-діагностичного відділення 
нададуть Вам відповіді на питання, що Вас цікавлять. 

Звертаємо також увагу, що Ви можете отримати консультацію щодо власного здоров’я 
протягом карантину в телефонному режимі у свого сімейного лікаря  КНП «Носівський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги».  

Огляди лікарями спеціалістами та лікарями  стаціонару  КНП «Носівська ЦРЛ імені 
Ф.Я. Примака» проводитимуться тільки в ургентних випадках : за направленням 
сімейного лікаря, медпрацівників Носівського відділу медицини катастроф 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф («швидка 
допомога»), самозвернення для отримання екстреної медичної допомоги 

І пам’ятайте: у нас є всі можливості не допустити неконтрольоване поширення вірусу 
при дотриманні вимог, які передбачені на період карантину у нашому місті. Особиста 
гігієна та самоізоляція – найефективніший спосіб у боротьбі з розповсюдженням 
хвороби. 
Бережіть себе та своїх рідних! Будьте здорові! 

З повагою, адміністрація КНП «Носівська ЦРЛ імені Ф.Я. Примака» 


