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Szanowni Państwo!
W związku z epidemią koronawirusa i kolejnymi ograniczeniami nałożonymi przez Rząd,
w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu informujemy, że:
od dnia 30 marca 2020 r., mieszkańcy przyjmowani będą w urzędzie wyłącznie
w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej:
• Urząd Stanu Cywilnego (tylko rejestracja zgonów i urodzeń) - rejestracja telefoniczna, tel. 68 470 83 04, 68 470 83 10
• Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (tylko odbiór dowodu
osobistego) - rejestracja telefoniczna, tel. 68 470 83 43.
Wszelkie pozostałe sprawy załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, pocztą tradycyjną,
drogą elektroniczną, poprzez platformę e-PUAP.
Prosimy, aby dokumenty składać poprzez:
• skrzynkę podawczą, znajdującą się przed wejściem B do urzędu
• platformę ePUAP: /y337iyg5yw/skrytka
• pocztę tradycyjną: Urząd Miejski w Żarach, Plac Rynek 1-5, 68-200 Żary
• na adres e-mail: biuropodawcze@um.zary.pl, miasto@um.zary.pl
Sekretarz Gminy Żary
Olga Boryń
Informacje telefoniczne:
• Centrala Urzędu Miejskiego w Żarach, tel. 68 470 83 00
• Ewidencja ludności (meldunki), tel. 68 470 83 43
• Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, tel. 68 470 83 06, 68 470 83 95
• Zasiłki rodzinne, tel. 68 470 83 12, 68 470 82 72
• Świadczenia rodzinne, tel. 68 4708 381, 68 470 83 92, 68 470 83 28
• Świadczenia wychowawcze (500+), tel. 68 470 82 95, 68 470 82 97
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tel. 68 470 83 70, 68 470 83 72, 68 470 82 71
• Dodatki energetyczne i mieszkaniowe, tel. 68 470 83 03
• Zapisy do żłobków, tel. 68 470 83 47, 68 470 83 71
• Krajowa i Gminna Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora, tel. 68 470 83 47
• Zamówienia publiczne, tel. 68 470 82 81, 68 470 83 90
• Zajęcie pasa drogowego, tel. 68 470 82 74
• Wycinka drzew, utrzymanie zieleni, tel. 68 470 83 67
• Oświetlenie uliczne, tel. 68 470 83 44
• Drogi publiczne, komunikacja miejska, tel. 68 470 83 22
• Inwestycje, tel. 68 470 83 75, 68 470 82 84, 68 470 83 46
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Gospodarka odpadami, tel. 68 470 83 35
Kanalizacja deszczowa, tel. 68 470 83 68
Działalność Gospodarcza, tel. 68 470 83 02
Podatki i opłaty: osoby prawne, tel. 68 470 83 64, 68 470 83 57,
Osoby fizyczne, tel. 68 470 83 82
Wieczyste użytkowanie gruntu, tel. 68 470 83 49
Dzierżawa i sprawy rolne, tel. 68 470 83 31
Architekci, tel. 68 470 83 51, 68 470 82 80, 68 470 83 59
Zapisy do przedszkoli, tel. 533 306 892
Straż Miejska, tel. 68 470 83 27, 986

Informacja dla osób przekraczających granice Polski po 27.03.2020
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę
regularnie.
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie
były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.
Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Podajemy linki do stron Ministerstwa Zdrowia,
gdzie można uzyskać informacje o koronawirusie:
www.gov.pl/koronawirus
You Tube: www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Facebook: www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
Twitter: twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
Kontakt: tel. 68 470 62 58,
tel. alarmowy 696 076 892
Najbliższy Oddział Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Kontakt: tel. 68 32 96 478

OBJAWY
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to
koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
Jeśli masz takie objawy, jak:
• katar,
• stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
• objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady
u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą
być również:
• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz
o swoich objawach;
• własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania
medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz
informację, jak masz dalej postępować.
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty
obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od
powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi.
Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji
sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg
oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego
lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem
transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ
(w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla
Ciebie transportu sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich
bliskich.

aplikacja - kwarantanna
Aplikacja - Kwarantanna domowa
Kwarantanna domowa
to aplikacja, która ułatwia
i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia
i bezpośrednie zgłoszenie
zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom,
które nie mają takiej możliwości samodzielnie.
Jak aktywować
aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej
zainstalowaniu Zarejestruj
się za pomocą numeru
telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po
wprowadzeniu kodu, który
otrzymasz w wiadomości
SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia
zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania
połączenia z infolinią.
Infolinia techniczna
tel. +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny
z cennikiem operatora.
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zasady bezpieczeństwa

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do
pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali
siebie i innych na zakażenie koronawirusem.
W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii
w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.
Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami
bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się
po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić
z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza,
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie
to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących
w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to,
by autobusy nie były przepełnione.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć
w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną
zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
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Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować
w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli
ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM SARS-COV-2
Zamknięte zostały instytucje kultury w Żarach:
Miejska Biblioteka Publiczna W Żarach
Termin zwrotu książek przypadający w tym czasie będzie prolongowany.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w formie korespondencji tradycyjnej
lub elektronicznej.
68-200 Żary, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
sekretariat.mbpzary@wp.pl
Żarski Dom Kultury
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w formie korespondencji tradycyjnej
lub elektronicznej.
tel. 68 374 24 13
e-mail: sekretariat@dkzary.pl
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w formie korespondencji tradycyjnej
lub elektronicznej.
tel. 68 3638370
muzeumzary@wp.pl
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TEGO MUSISZ PRZESTRZEGAĆ

JAKIE NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZIŁ RZĄD
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należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru.
Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu są tylko osoby nieletnie (poniżej
13. roku życia), niepełnosprawne wymagające opieki oraz starsze
zakaz wstępu do parków, bulwarów i skwerów, a także innych miejsc rekreacji
zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18. roku życia bez opieki dorosłych
zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich
zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie i gabinety
tatuażu
w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę.
A więc jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie
w urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko
na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko
przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki
w weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane
otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym, że w godzinach 10-12
będą czynne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia
zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny. Ten zakaz obowiązuje od 2 kwietnia, do
tego czasu wszyscy muszą się wykwaterować
zamknięte zostają salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu. Nie są możliwe wizyty
domowe związane z wykonywaniem tych usług
w zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra
między stanowiskami pracy.
formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej poddani od dzisiaj, będą poddani całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy.
prywatni przewoźnicy, np. busy obowiązywać będą te same zasady, co komunikację
publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa
liczby miejsc siedzących
w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do
dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie
odwołane są zabiegi rehabilitacyjne
przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać
w konkretnym celu
samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia
się lub wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu

Restrykcje obowiązują od 1 kwietnia 2020 r. Za złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi karą grzywny do 30 tys. zł. Restrykcje związane
z zakładami pracy i hotelami obowiązują od czwartku. Na ulicach będzie więcej
patroli policyjnych.

PRZEDSZKOLA
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komunikat dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
Szanowni rodzice
W związku z wcześniejszymi komunikatami o zamknięciu przedszkoli w celu zatrzymania szerzenia się koronawirusa przypominamy:
•

Nadpłaty z tytułu wyżywienia lub pobytu dziecka w przedszkolu publicznym będą
pobierane na poczet kolejnych miesięcy.

•

Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli odbędzie się tylko drogą elektroniczną. Wydruki
i pozostałe oświadczenia będą przyjmowane w przedszkolach w późniejszym terminie, o czym Państwa powiadomimy w odpowiednim czasie na stronie przedszkola
i www.zary.pl. Termin składania wniosków (na razie tylko drogą elektroniczną) nie
ulega zmianie tj. do 26 marca. Nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

•

Dnia 16 kwietnia br. zgodnie z harmonogramem na stronach przedszkoli pierwszego wyboru będą ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych.

•

Należy drogą mailową do 23 kwietnia przesłać „Potwierdzenie Woli uczęszczania do przedszkola” - druk do pobrania na stronach przedszkoli i www.zary.pl
w zakładce oświata/informacje.

Adresy mailowe przeszkoli:
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 2
Miejskie Przedszkole nr 3
Miejskie Przedszkole nr 4
Miejskie Przedszkole nr 7
Miejskie Przedszkole nr 8
Miejskie Przedszkole nr 10

zsp@zary.pl
mp2@zary.pl
mp3@zary.pl
mp4zary@op.pl
przedszkole_7@poczta.fm
mp8zary@interia.pl
mp10zary@wp.pl

Na podstawie Państwa potwierdzeń 30 kwietnia br. zostaną na stronach internetowych
przedszkoli opublikowane przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych.

Proszę o zachowanie spokoju i nieprzychodzenie do placówek. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z przedszkolami telefonicznie lub z naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tel. 533 306 892.

Sport i Rekreacja
MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1
tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl

obiekty zamknięte
Informujemy, że w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom
Żar do odwołania zamknięte zostały następujące obiekty sportowe zarządzane przez
MOSRiW Żary:
• Pływalnia WODNIK
• Stadion sportowy PROMIEŃ
• Obiekt sportowy OKRĄGLAK
• Stadion sportowy UNIA
• Stadion sportowy SYRENA
• ORLIK, tężnia solankowa i plac zabaw przy ul. Zwycięzców
• ORLIK przy ul. Paderewskiego
• ORLIK przy ul. Sikorskiego
• STRZELNICA przy ul. Czerwonego Krzyża
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

drzewa młodych żaran - zmiana terminu
W związku z rozprzestrzenianiem się
koronowirusa SARS - CoV - 2, Miejski
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach informuje o zmianie
terminu sadzenia drzewek w ramach
akcji ,,Drzewa Młodych Żaran”. Wiosenny etap zaplanowany na kwiecień
2020 r. odbędzie się w dniach 13 i 15
października 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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ŻARY, ul. Domańskiego 1
tel. 68 475 55 80
www.mops.zary.pl
email:poczta@mops.zary.pl

INFORMACJA DLA OSÓB STARSZYCH I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KWARANTANNIE
Mając na względzie ryzyko rozpowszechniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 apelujemy do osób starszych o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych oraz w większych
skupiskach ludzi. Prosimy o zachowanie rozwagi, ponieważ osoby przewlekle chore
oraz osoby starsze znajdują się w grupie osób szczególnie zagrożonych. Zwracamy się
z prośbą do rodzin, sąsiadów o pomoc osobom starszym w zakupach, zaopatrzeniu
w leki oraz załatwianiu spraw urzędowych.
Osoby starsze, samotne, niesamodzielne, nieposiadające rodziny mogą zgłaszać się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach telefonicznie pod nr tel. 68 475 55 80
siedem dni w tygodniu od godziny 7.00 do 19.00. Osoby przebywające w kwarantannie,
które wymagają wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłku lub
produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innego rodzaju
wsparcia proszone są o kontakt pod nr tel. 68 475 55 80, 512 170 528.
Katarzyna Pękala
Dyrektor MOPS w Żarach

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, począwszy od dnia
12 marca 2020 r. do odwołania zamknięte są niżej wymienione ośrodki wsparcia
działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach:
• Dzienny Dom „Senior +” przy ul. Parkowej 8,
• Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Boh. Getta 19,
• Świetlica Środowiskowa „Piątka” przy ul. Okrzei 35.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem
od dnia 16.03.2020 r.
klienci MOPS będą przyjmowani
od godz. 10:00 do godz. 14:00
Wszelkie informacje będą udzielane
są pod numerem telefonu:
68 475 55 80 i 512 170 528

Informacja dla osób chorych
Dostęp do opieki medycznej został ograniczony. W związku z epidemią zalecane jest kontaktowanie się głównie przez telefon. NFZ zalecił
szpitalom, z którymi ma podpisane umowy, aby do minimum ograniczyły lub czasowo zawiesiły leczenie planowe. Dotyczy to badań diagnostycznych, leczenia i operacji, rehabilitacji leczniczej. Ograniczone
ma być również leczenie psychiatryczne, leczenie uzależnień, stomatologia, porady specjalistyczne i badania: tomograﬁa komputerowa,
rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG.
Podajemy numery do żarskich przychodni:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VITA” DŁUGOSZA 15
68 479 45 00
105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH DOMAŃSKIEGO 2
68 470 78 68
GABINETY LEKARSKIE „MARVIT” BOGUSŁAW MAZURKIEWICZ KASPRZAKA 1D
506 183 384
PRYWATNE CENTRUM CHIRURGICZNE ESKULAP-GABINETY SPECJALISTYCZNE
MONIUSZKI 2A
68 470 65 72
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” SPÓŁKA CYWILNA OKRZEI 9
68 363 44 47
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
„MEDICUS”S.C. SKARBOWA 2
68 345 67 89
PRIMUS S. C. WIENIAWSKIEGO 3B
68 374 20 80, 68 363 81 07
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
GOEBEL-ZAJĄCZKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA ZWYCIĘZCÓW 2B
68 363 44 33
Ważne! Lekarz może wystawić e-receptę (dostaniemy wtedy czterocyfrowy
kod na telefon, który trzeba podać w aptece razem z numerem PESEL) oraz
e-zwolnienie. Nie każdą konsultację można przeprowadzić przez telefon, pacjent może potrzebować dokładnego badania. W przypadku zagrożenia życia
pacjenta, przychodnia ma obowiązek go przyjąć. Jeśli tak się nie stanie, można
zgłosić to do Rzecznika Praw Pacjenta (nr tel. 800 190 590, adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl).
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