4. Servizio di continuità assistenziale (guardia medica)
৪। ধারাবাহিক সিায়তা পহরষেবা (Guardia medica বা মেহিষকল গািড )

Il servizio di Continuità Assistenziale dà assistenza medica di primo livello a tutti, quando il paziente non può
attendere il rientro in servizio del medico curante per l’assistenza primaria senza danno o rischio per la
propria salute (ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi).
যখন র োগী পক্ষে তোক্ষে স্বোক্ষযে েতত বো ঝুঁ তি ছোডোই প্রোথতিি পযযোক্ষে তিতিৎসো জনে পোত বোত ি তিতিৎসক্ষি
অক্ষপেো ি ো সম্ভব হেনো ( োক্ষত সিে বো ছটি তেক্ষন বো ছটি আক্ষগ তেন)তখন ধো োবোতহি সহোেতো পত ক্ষেবোে
প্রক্ষতেিক্ষি প্রোথতিি পযযোক্ষে

তিতিৎসো সহোেতো প্রেোন ি ো হে ।

Per informazioni e contatti
তথে ও রযোগোক্ষযোক্ষগ জনে :
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/numeri-utili/21057-contatti-guardia-medica

IL SERVIZIO SI ATTIVA TELEFONANDO AL NUMERO UNICO 0573-4545
0573-4545 এই একক নাম্বাষর ম ান করার োধযষে সাহভডসটি সহিয় করা যায়
-

Giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
িিযতেবসগুক্ষ োক্ষত : োত ৮:০০ টো রথক্ষি প তেন সিো ৮:০০ পযযন্ত

-

Fine settimana: dalle ore 8:00 del sabato fino alle ore 8:00 del lunedì
সপ্তোহক্ষেক্ষে : েতনবো সিো ৮:০০ টো রথক্ষি রসোিবো সিো ৮:০০পযযন্ত

-

Festività infrasettimanali: dalle 10:00 del giorno prefestivo fino alle 8:00 del primo
giorno feriale
সপ্তোক্ষহ িধেবতী ছটি: ছটি আক্ষগ তেন সিো ১০:০০ টো রথক্ষি প্রথি িোযযতেবক্ষস সিো
৮:০০ টো পযযন্ত

-

Nei casi di urgenza/emergenza in cui è a rischio la vita nell’immediato dovrà essere attivato lo specifico
servizio di emergenza 112.
জীবক্ষন ঝুঁ তিপূনয/ জরু ী পত তযতত রেখো তেক্ষ তবক্ষেে জরু ী পত ক্ষেবো 112 নোম্বোক্ষ

র োন তেক্ষত হক্ষব।

Quando entra in funzione la guardia medica?
রিতিক্ষি গোিয বো রগোেোেয ো রিতিিো িোযযক্রি িখন সতক্রে থোক্ষি ?
-

tutti i giorni dalle 20.00 alle 08.00
প্রতততেন োত ৮:০০ টো রথক্ষি সিো ৮:০০ টো পযযনন্ত

-

sabato, domenica e festivi h24

-

েতনবো , তববো এবং অনেোনে ছটি

-

prefestivi dalle 10.00 alle 08.00 del giorno successivo

-

ছটি

আক্ষগ

তেক্ষন ২৪ ঘণ্টো

তেন সিো ১০:০০ টো রথক্ষি প তেন সিো ৮:০০ টো পযযন্ত

Documenti necessari per accedere al servizio di continuità assistenziale:
ধারাবাহিক সিষযাগীতার পহরষেবা মপষত প্রষয়াজনীয় িকুষেন্ট
 Tessera sanitaria e/o Tesserino STP/ENI.
 সেোতনটোত িোিয এবং / অথবো STP/ENI. িোিয

