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Med anledning av branden på Evidensia
Specialistdjursjukhuset Strömsholm smådjursavdelningen
Tisdag och onsdag är verksamheten stängd på Evidensia
Specialistdjursjukhuset Strömsholm på grund av branden i måndags. Ett
undantag är ögonmottagningen som öppnar redan på onsdag. Vi räknar med
att kunna ta emot andra polikliniska patienter i slutet av veckan.
Observera att hästsjukhusets inte påverkades av branden och har öppet som
vanligt.

Det var alltså igår som en brand inträffade i ett elskåp på vinden på
smådjursjukhuset i Strömsholm. Medarbetarna på plats genomförde en
perfekt utrymning så att alla personer och djur snabbt var i säkerhet.
Hästsjukhuset upplät sin verksamhet för smådjurspatienter och djur som var i
skick för att åka hem skrevs ut. 12 patienter skickades till Evidensia
Djurkliniken Västerås för vård över natten med kvälls- och nattpersonal.
I samband med branden uppstod rökskador och till viss del vattenskador i
den stora operationsavdelningen. Lokalerna har nu städats och sanerats.
- Det största problemet är ventilationssystemet som håller på att utvärderas.
Just nu finns det inte någon el i huset, men vi räknar med att få igång el och
data inom kort. Så fort vi får kontakt med vårt journalsystem kommer vi att
kontakta alla djurägare som påverkas av avbrottet, säger djursjukhuschef Mia
Runnérus.
Övriga djurägare är välkomna att ringa in på djursjukhusets vanliga nummer,
0220 – 458 00, alternativt mejla på
specialistdjursjukhusetstromsholm@evidensia.se.
Akutverksamheten kommer att vara något begränsad, i dagsläget är det
osäkert hur länge. Under tiden bemannasVästeråskliniken med jourpersonal
på kvällar och nätter. Ring till Strömsholm på 0220-458 00 för bedömning.

Kontakta djursjukhuset:
0220 -458 00
specialistdjursjukhusetstromsholm@evidensia.se
Hitta senaste information:
http://www.evidensia.se/specialistdjursjukhusetstromsholm/brandinformation
Vi lägger även ut löpande information på Evidensia Specialistdjursjukhuset

Strömsholms Facebooksida.

För ytterligare information kontakta:
Maria Hofling, press- och informationsansvarig, Evidensia Djursjukvård, 0702 - 45
49 43, maria.hofling@evidensia.se

Mia Runnérus, djursjukhuschef, Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm,
0703 – 70 10 58, mia.runnerus@evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård är Europas största och kvalitetsledande kedja för
djursjukvård. Varje år behandlar vi över 1,3 miljoner djur - hundar, katter,
smådjur, exotiska djur och hästar. Evidensia består av närmare 160
djursjukhus och kliniker i sju länder och har över 2 200 medarbetare. Vi vill se
fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. Bara
så kan man skapa morgondagens djursjukvård. www.evidensia.se
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