
 

Zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem, u którego istnieje 

podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) 

dla Izby Przyjęć i SOR: 20.02.2020 

Przypadek podejrzany: 

1. Objawy infekcji dróg oddechowych, tj.: 

▪ temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C 

(i) 

▪ występowanie jednego lub więcej objawów zakażenia układu oddechowego (np. 
kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego 
zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory 
distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej 
wymienione objawy kliniczne choroby 

(i) 

▪ związek z odbytą podróżą do Chin w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem 
objawów klinicznych choroby. 

2. Wystąpienie objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy 
sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi COVID-19. 

3. Objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, 
u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone 
na: 

▪ bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 

LUB 

▪ sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z 
potwierdzonym zakażeniem COVID-19 

LUB 

▪ odwiedzały lub pracowały w obszarze występowania COVID-19(głównie w mieście 
Wuhan, prowincja Hubei, Chiny) 

LUB 

▪ miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których COVID-19 występuje 
wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia COVID-19 ze zwierzęcia na 
człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar COVID-19 nie jest znany). 

Bliski kontakt jest definiowany jako: 

▪ ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
pacjentami z zakażeniem COVID-19, 

▪ przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem COVID-19.  



II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia COVID-19: 

1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym 

(obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego 

reżimu sanitarnego.  

W przypadku pacjenta podejrzanego o zakażenie COVID-19, który zgłosił się do 

szpitala samodzielnie należy zapewnić transport sanitarny (z lekarzem lub bez, 

zgodnie ze wskazaniami) do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w 

Częstochowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. PCK  7  tel. 34/ 367 38 72 

O podejrzeniu zakażenia COVID-19 u przekazywanego pacjenta należy uprzedzić 

telefonicznie zarówno zespół transportu sanitarnego, jak i lekarza dyżurnego Izby 

Przyjęć WSS i/lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.  

2. Lekarz stwierdzający podejrzenie COVID-19 musi niezwłocznie powiadomić 
telefonicznie PSSE w Częstochowie tel. 34 3449900 lub 01 (w godz 7-15.00) oraz 
661868810 (w godz. 15-7.00). 

3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym 
lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej 
jednorazowego użycia. 

 

Instrukcja szczegółowa (wg CDC) 

Pacjent 

1. Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, gorączka) i pobytem w 

obszarze występowania nowego koronawirusa –COVID-19 wchodząc na Izbę Przyjęć/SOR 

zakładają maskę chirurgiczną i natychmiast informują o możliwości zakażenia  nowym 

koronawirusem (informacje dla pacjentów w widocznym miejscu IP lub SOR). 

Personel Izby Przyjęć/SOR 

1. Pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19 jest kierowany do osobnego, 

wyznaczonego pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest wywiad i ewentualne 

badanie pacjenta. Badanie pacjenta powinno być ograniczone do minimum, z unikaniem 

ekspozycji na wydzielinę jego dróg oddechowych.  

Nie zaleca się:  

(1) badań wymagających odsłonięcia dróg oddechowych pacjenta;  

(2) pobierania materiałów z dróg oddechowych (badania takie będą wykonane w 

pomieszczeniach izolacji na oddziale zakaźnym). 

2. Tylko niezbędny personel wchodzi do pomieszczenia, w którym przebywa pacjent; należy 

prowadzić rejestr osób kontaktujących się z pacjentem.  



3. Personel, który kontaktuje się z pacjentem zabezpieczonym maską chirurgiczną zakłada 

jednorazowy fartuch, rękawiczki i maskę chirurgiczną. 

4. W sytuacji, w której zaistnieje zwiększone ryzyko transmisji wirusa, personel stosuje 

inne/dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak: maska z filtrem HEPA i gogle. 

Zwiększone ryzyko transmisji występuje w przypadku kontaktu z pacjentem, który nie ma 

osłony dróg oddechowych np. maska została usunięta z powodu konieczności intubacji 

pacjenta. 

5. Personel przestrzega zasad prawidłowego zakładania, zdejmowania i usuwania środków 

ochrony osobistej 

6. Personel bezwzględnie przestrzega zasad higieny rąk (dezynfekcja rąk przed nałożeniem i 

po zdjęciu rękawiczek, przed i po kontakcie z pacjentem i jego środowiskiem). 

Sprzęt 

Jeżeli to możliwe należy używać jednorazowego sprzętu do niekrytycznej opieki nad 

pacjentem (np. mankietów do pomiaru ciśnienia krwi). Sprzęt  wielokrotnego  użytku należy 

zdezynfekować zgodnie z instrukcją producenta. 

Preparaty do dezynfekcji 

Zalecane stosowanie preparatów o aktywności wirusobójczej zgodnie z aktualnym wykazem 

preparatów dezynfekcyjnych dostępnych w SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 

Postępowanie z pomieszczeniem, w którym przebywał pacjent 

Po opuszczeniu pomieszczenia zalecana jest dekontaminacja powietrza (fumigacja) a w 

następnej kolejności dekontaminacja powierzchni z użyciem preparatu wirusobójczego. 

 

Zespól Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

 

 

 

 

 

 

 


