
Pautas a seguir polos mutualistas de MUFACE
no caso de sintomatoloxía da COVID-19

ensino

Se ti ou calquera dos beneficiarios tedes síntomas, trátase de
ASISTENCIA SANITARIA polo que despois de AILLARSE:

Se tes asistencia por entidade concertada:

Se tes asistencia polo SERGAS

Se o contacto se ten producido no ámbito laboral, debes seguir 
as indicacións do Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Chama ao teu médico  por teléfono ou centro de urxencias da túa
entidade que sera a que avalíe segundo os síntomas.
De prescribir a realización da proba debes pedir prescripción e 
informe ao médico para solicitar a autorización da proba á entidade

Chama ao teu centro de saúde ou teléfonos de saúde pública
Se ti ou calquera dos beneficiarios tivechedes contacto estreito 
cun caso sospeitoso ou confirmado que foi comunicado como tal
despois de AILLARSE:

Será o SERGAS o que se porá en contacto contigo para determinar
as medidas a seguir en cada caso, independentemente da túa adscrición

De non producirse nos 2 primeiros días o contacto debes chamar aos
teléfonos específicos do servizo de saúde para valoración e posible
realización das probas
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Números de teléfono especí-
ficos sanidade pública 
Para a cidadanía con síntomas: 061
Para a información da cidadanía: 900 400 116

Números de teléfono especí-
ficos entidades concertadas 

ASISA
Centro de coordinación de urxencias: 900 900 118.
Ademais, na  app cóntase coa opción de contactar 
directamente co seu Servizo de Emerxencias

ADESLAS
Teléfonos de orientación sobre o coronavirus e 
urxencias. 902 109 393 e 932 593 416.
Número do Centro Coordinación de Urxencias: 900 32 22 37.

DKV - Urxencias médicas
Médico 24 horas: 976 991 199.
A través da  app Quiero cuidarme Más. Tamén para o
rientar ou resolver segundo os protocolos médicos 
do Ministerio de Sanidade.
Centro de coordinación de urxencias: 900 300 799.


