
UWAGA KORONAWIRUS 
1. Dbaj o higienę

2. Nie wychodź z domu jeśli nie ma takiej potrzeby
3. Rób zakupy raz w tygodniu

4.  Zadbaj o seniorów w twoim otoczeniu 
(żywność, leki, opieka, nadzór telefoniczny)

Powiatowa Stacja  
Sanitarno - Epidemiologiczna  
w Białymstoku
ul.Warszawska 57 A
15-062 Białystok

TELEFON ALARMOWY:
698 145 904
oraz 607 635 881

ZOSTAŃ W DOMU NIE NARAŻAJ SIEBIE I INNYCH

MIESZKAŃCY  
GMINY SUPRAŚL

Osoby starsze, niepełnosprawne albo obłożnie chore, które nie mogą liczyć na pomoc 
rodziny lub sąsiadów w dokonaniu zakupów żywności, zakupie leków czy też w załatwieniu 
innych ważnych spraw, mogą skorzystać z pomocy specjalnego zespołu utworzonego 
przez Gminę Supraśl i Grupę Ratowniczą Nadzieja. Osoby, które od poniedziałku do 
piątku zadzwonią w godzinach 7.30-15.30  pod wskazany poniżej numer uzyskają pomoc. 
Poinformuj osoby zainteresowane o tej formie wsparcia! 
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń: 85 7132764  lub  85 7132771
Przekaż informację osobom w potrzebie!

WRÓCIŁEŚ DO POLSKI - PODDAJ SIĘ KWARANTANNIE. NIE NARAŻAJ INNYCH !



Przed udaniem się do przychodni lekarskiej należy  
w pierwszej kolejności zadzwonić do przychodni  
i skonsultować się z lekarzem.

SUPRAŚL
•  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny  

Rodzinnej „SUP MED” s.c., ul. Dolna 21 
tel. 85 718 35 23 (konsultacje pn. – pt. w godz. 8:00 – 17:00)

•  „Medmal” S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dolna 19a  
tel. 85 718 34 70 (konsultacje pn. – pt. w godz. 8:00 – 17:00)

SOBOLEWO
•  Hipokrates NZOZ Przychodnia Lekarska, ul. Szosa Baranowicka 80 

tel. 85 740 20 01, 85 74 02 780, 85 74 02 781 
(konsultacje pn. – pt. w godz. 8:00 – 17:00)

PRZYCHODNIE w GMINIE SUPRAŚL / TELEPORADY

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ, ani nie udawaj się do  
szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

W związku ze zwiększonym ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Supraśla informuje, że z dniem 13.03.2020r. (do odwołania) w Urzędzie Miejskim w Supraślu 
i filii UM w Zaściankach zostanie ograniczony bezpośredni kontakt Interesantów z pracownikami. Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające 
osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem urzędu.
W pozostałych przypadkach prosimy o składanie wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, mailem, telefonicznie lub przez ePUAP.
Szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.suprasl.pl
Jednocześnie informujemy, że do 16.04 br. Urząd Miejski w Supraślu i filia UM w Zaściankach czynne będą w: pn.-pt. 7:30 - 15:30, czwartek 9:00 - 15:30.


