
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem:  

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na 

teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o pozostaniu w domu i 

skontaktowaniu się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 

medycznej, ewentualnie jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 

zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz o udaniu się tam transportem 

własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 

oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy 

niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 

m odległości od innych osób. 

4. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy PRM (Państwowe 

Ratownictwo Medyczne) uczestnik zajęć powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym ( własnym lub sanitarnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady 

medycznej. 

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie 

ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o 

zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad 

epidemiologiczny. 

6. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie 

obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Ustalenie listy pracowników, interesantów oraz studentów (jeśli to możliwe) 

obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywała 

osoba z podejrzeniem zakażenia i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 



 

 

Lista ważnych telefonów: 

- Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ 

czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Częstochowie: 661 868 810; 577 

818 388 – całodobowa infolinia. 

- Wojewódzki Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z oddziałem zakaźnym, ul. 

PCK 7 tel. 34 367 30 00  


