o

N€ M ocNIcA
VAšAzNAčKA
NAšAZNAČ(A

TEIEFON
E.MAIL
DÁŤUM

0a47/zo2o
+4213a 7624351,
+4213876A2952
riadit€ k tVo@n€ Í nocnicabanovce.sK
16.marec2020

pan],
Vážená
PhDr'PaeDr'RudolfaNovotná
mesta
Prirnátor
Nám.t' stúra1/].
95701 BánovcenadBebravou

na cov|D 19 V ce|ejsR
ochorenia
situáciiVoVýVoji
sa nepriaznivej
k preh|bujúcej
Vzh|,adom
V NemocniciBánovce- 3. súkromná
kto|ésúprijaté
o opatreniach,
Vás chcemeinformovať
nemocnica, s.r.o' a to jednak na zák|ade rozhodnutíhlavného hygienika sR
iceAGELsK,a.s.
nemocn
majitera
takina základerozhodnutia
komisie,
krízovej
a ceIoštátnej
réžii
nemocnice.
Vov|astnej
možnostíreaIizovaných
i na zákIade
pacientov,ktor| budúchcieť
zodpovednýprístupVšetkých
očakáVarne
Predovšetkým
Iekárov
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