
UWAGA!!! 

Ważna informacja dla Pacjentów  

Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku 
 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zaleceniami służb 

sanitarnych Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku informuje, że  

od 16.03.2020 r. wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy przychodni. 

 

Wejście do budynku placówki zostaje ograniczone. Wszystkie osoby, które będą wchodzić 

do przychodni zostaną poddane badaniu temperatury ciała oraz zabiegowi dezynfekcji rąk. 

 

• Poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, dermatologiczna, laryngologiczna, rehabilitacyjna, 

w tym gabinet fizykoterapii zostają zamknięte do odwołania. 

• Poradnia ortopedyczna czynna 19.03.2020 r. od godz. 9:00 – 15:00 (tylko przypadki pilne) 

• Poradnia ginekologiczna czynna:  

wtorek godz. 11:30- 17:00 

czwartek godz. 9:00- 13:00 

Przyjmowane są tylko kobiety ciężarne i przypadki pilne.  

Wejście do poradni od ul. Klikowicza 

• Poradnia lekarza POZ udziela teleporad po wcześniejszej rejestracji. 

W przypadku podwyższonej temperatury oraz infekcji proszę dzwonić pod numer:  

               (89) 52 20 240 

(89) 52 20 244 

(89) 51 92 683 

• Zapisy do lekarza (złożenie deklaracji) telefonicznie: (89) 51 93 563 

• Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna czynna od godz. 18:00 w dni powszednie oraz 

całodobowo w soboty, niedziele i święta. Zalecany kontakt telefoniczny: (89) 52 20 250 

Wejście do poradni wejściem głównym po wcześniejszym dzwonieniu domofonem. 

• Gabinet diagnostyczny USG – nieczynny do odwołania 

• Gabinet diagnostyczny RTG czynny: 

poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00 

czwartek w godz. 11:00- 14:00 

• Punkt pobrań czynny codziennie w godz. 7:00- 8:00. 

Nie wykonujemy badań prywatnych.  

• Poradnia Dziecka Zdrowego (bilanse i szczepienia) – nieczynna do odwołania 

• Recepty wypisywane są tylko telefonicznie: 

         tel. (89) 52 20 240 

(89) 52 20 244 

(89) 51 92 683 

Kody recept podajemy telefonicznie. 

Prosimy o czekanie na telefon od nas (z przygotowaną kartką i długopisem)! 

 

Czas oczekiwania na połączenie jest wydłużony! Prosimy o cierpliwość i zrozumienie 

w tej trudnej sytuacji. Robimy to z myślą i w trosce o naszych pacjentów. 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku 


