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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Από την Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και σύμφωνα με τις νέες  

οδηγίες των επιστημόνων του ΕΟΔΥ που παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου  για τον    Covid 

19,  και βάσει των δεδομένων που αφορούν το Νησί μας ανακοινώνεται ότι: 
 Στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ του Νοσοκομείου γίνεται έλεγχος με  rapid-test. όλων των 

εισερχομένων στο Νοσοκομείο  και πριν την είσοδό τους στους  χώρους του. 

  Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία οι ασθενείς εξυπηρετούνται ΜΟΝΟΝ κατόπιν 

προγραμματισμένων ραντεβού στα τηλέφωνα:2661030062 και 2661360873 (πραγματοποιούνται 

το 30%  βάσει οδηγιών) και προσέρχονται  φορώντας πάντα μάσκα  και κρατώντας  ευλαβικά τις 

αποστάσεις. Ραντεβού  που είναι εκτός της αναφερθείσας  διαδικασίας δεν θα πραγματοποιούνται. 

(ραντεβού με απευθείας  συνεννόηση  με ιατρό). 

 Ο προ εγχειρητικός έλεγχος για sars-cov-2 σε ασθενείς που θα μεταβούν σε Νοσοκομείο 

εκτός Νομού, γίνεται  αυστηρά καθημερινά 10.00-11.00 π.μ,  στο ΤΕΠ Covid 19 και το αποτέλεσμα 

παραλαμβάνεται από  τον οικίσκο, μπροστά από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή με e-mails.                                                     
  Οι κεντρικές  θύρες των κλινικών  θα παραμένουν  κλειστές όλο το 24ωρο. 
 Σε κάθε ασθενή παραμένει αυστηρά ένας συνοδός, κατά το πλείστων ο ίδιος  καθ΄όλη   την 

διάρκεια της νοσηλείας  του ασθενούς και μόνον  όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο,  με σύσταση 

του θεράποντος  ιατρού  και μετά την χορήγηση  σχετικής έγγραφης  άδειας. 

            Το επισκεπτήριο απαγορεύεται αυστηρά όλο το  24ωρο. 

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν τρείς  (3) εμβολιαστικές γραμμές της Pzizer  και (1)  μία 

εμβολιαστική  γραμμή AstraZeneka. 

 Άμεσα  θα αναπτυχθούν δύο  (2)  νέες εμβολιαστικές γραμμές της Pzizer  και από 5-5-

2021 μία (1)  εμβολιαστική γραμμή της  Janssen. 

 Καλούνται οι  έχοντες ραντεβού  για εμβολιασμό   να προσέρχονται,  το πολύ ένα τέταρτο 

πριν την ώρα του ραντεβού  και με συνοδό μόνον, όταν αυτό κρίνεται άκρως απαραίτητο. 

     
 Παρακαλούμε θερμά, να τηρείτε τις οδηγίες  που δίνονται από  τους λειτουργούς υγείας, 

ώστε να   επιτελέσουν   το έργο τους, προστατεύοντας εμάς και τις  ευπαθείς ομάδες.  
 

Η ατομική ευθύνη βαρύνει εξίσου όλους μας. 

 

                                                                                Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας 
 


