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területén
a jásási tiszti főorvosnak illetékességi
országos tiszti főorwos utasítása szerint,

me8 ke1l vizsgá]nia, hogy
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renclelők száma, mett
személyes betegellátásra fenntartott
arra, hogy jelerrtősen csökkenjen a
így 1ehet hatékonyabban allokálni avédőtelszerelést.

háziorvos a település egészsé$igyiaiapellátása
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mobilelérhetőségét, e_mail
Amer.rnyiben igen, kérjtik megacini a településen lévőháziotvosok
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