CORONAINFORMATION
De som har läkemedel på recept
kan fortsätta att hämta ut dessa på
apotek trots att recepten har gått ut.
Denna regel gäller i 6 månader from
den 1 september. På apoteket visar
man sitt recept och det ljusblå kortet
från
.
Om personal på apoteket säger att de inte kan lämna ut något
läkemedel som finns på receptet som man har fått av sin
, ska man ringa till 012 och beställa
läkare på
tid hos sin läkare. Man säger att man vill ha tid hos sin
och talar om sitt namn och födelsedatum.
I de flesta fall får man besked om att läkaren kommer att ringa
upp på en tid som de då anger.
Sedan skickar läkaren ett nytt elektroniskt recept till apoteken
och därefter kan man hämta ut sina läkemedel utan problem.
Endast i undantagsfall kommer man att behöva gå till
vårdcentralen för personligt besök.
Om du behöver besöka din vårdcentral,
numera kan man endast gå till vårdcentralen om man har tid
bokad eller för akutbesök. (och vissa administrativa ärenden)
Tänk på att du måste ha munskydd av papper och/eller plast
om du ska till vårdcentraler och sjukhus, ej munskydd av tyg!
Om du misstänker att du kan ha blivit smittad av Covid-19
ska man inte gå till vårdcentralen utan ringa till 900 112 061
Den som vill ha mer information eller hjälp med samtal kan
vända sig till Skandinaviska Klubben på mail:
skknord@hotmail.com
eller telefon: 928 234596

För att bli testad för Covid-19
Både de som är fast bosatta här och inskrivna i det spanska sjukvårdssystemet och
de som kommer hit som turister och har det blå kortet för sjukvård inom EU, ska
först ringa till telefonnumret 900 112 061. Där berättar man om vilka symptom
man har eller om man har varit i kontakt med någon smittad person. De som vill
tala engelska meddelar detta och blir då kopplad till linjen 112.
Därefter blir alla kopplade till sjukvårdspersonal som talar om var man ska vända
sig för att få träffa läkare på en vårdcentral och eventuellt bli testad om det anses
nödvändigt. De avgör också vilken typ av testmetod som ska användas i varje fall.
Om läkare på vårdcentraler som tillhör
(det spanska kommunala
sjukvårdssystemet) anser att man ska testas är detta gratis när det görs där.
Om personalen på
inte anser att det är nödvändigt att man blir
testad men man ändå vill göra det kan man vända sig till de privata klinikerna. Man
bör alltid ringa först och meddela detta, på grund av smittorisken. Därefter får
man tid att prata med en läkare, som även i det här fallet ska avgöra om det är
nödvändigt med test och av vilken typ.
Priserna varierar mycket. Dels är det olika priser för läkarens rådgivning och dels
för själva testet.
Observera att på läkarmottagningar och sjukhus vill de inte att man har munskydd
av tyg när man vistas i deras lokaler. De vill att man har munskydd av
engångsmaterial det vill säga papper och/eller plast.
Alla som vill ha mer information kan vända sig till Skandinaviska Klubbens
expedition i Las Palmas.
Vi kan också hjälpa till med telefonsamtal om det skulle behövas.
Ni kan maila till: skknord@hotmail.com
Ni kan även ringa till vår expedition under våra öppettider:
I september, onsdagar 11-14.
Från och med oktober, måndagar, onsdagar och fredagar 11-14.
Tel. +34 928 234 596

