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Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali  
w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną 

związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 
 

Warszawa, 27.02.2020 r. 
 

 

Algorytm kwalifikacji osoby do dalszego postępowania jeśli miała kontakt  

z osobą podejrzewaną o zakażenie koronawirusem lub w okresie 14 dni przebywała na obszarze, gdzie 

występują przypadki zakażeń. Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  
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POSTĘPOWANIE W SZPITALU ZAKAŹNYM 

Według wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. 

 

 

POSTĘPOWANIE W SZPITALU OGÓLNYM 

Istnieje możliwość, że osoba spełniająca kryterium podejrzenia przypadku zgłosi się na izbę przyjęć/ 

SOR szpitala ogólnego. Aby być gotowym na taką sytuację zaleca się:  

A. Odnośnie postępowania w izbie przyjęć /SOR szpitala ogólnego  

1. Przygotować plakat informacyjny dla pacjentów, wskazujący drogi komunikacji. 

2. Jeśli to możliwe, stworzyć  oddzielną „ścieżkę” dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej 

układu oddechowego (poza głównym traktem przyjęć do szpitala, może być to wydzielona 

część budynku albo tymczasowo wydzielone pomieszczenie, z poczekalnią. Może być to także 

ogrzewany namiot.  

3. Jeśli stworzenie oddzielnej „ścieżki” dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej układu 

oddechowego nie jest możliwe  - wydzielić okienko rejestracji dla tych osób. Pacjent nie 

oczekuje w kolejce. 

4. Wydzielić pomieszczenie/ pomieszczenia z dostępem do toalety (optymalnie), zapewniające 

możliwość odizolowania pacjenta, pełniące funkcję punktu, w którym pacjent podejrzany 

o chorobę zakaźną układu oddechowego będzie poddany konsultacji. 

5. Pomieszczenia wyposażyć w środki ochrony osobistej, termometr, pulsoksymetr, dostęp do 

gazów, kardiomonitor (opcjonalnie) / EKG (opcjonalnie), dostęp do pobrania krwi i wymazów 

oraz diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej, zestaw do resuscytacji. 

6. Zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej dla pacjentów (maski chirurgiczne) i personelu 

medycznego (rękawiczki, maski1, fartuchy barierowe).  

7. Zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni. 

8. Wyznaczyć osobę spośród personelu, która koordynuje ruch pacjentów w pomieszczeniu/ 

pomieszczeniach.  

9. Bezpośrednio po pierwszym kontakcie z pacjentem i ustaleniu wstępnych objawów choroby 

zakaźnej układu oddechowego, założenie maski pacjentowi. 

10. Noszenie przez personel maseczek niezależnie od miejsca udzielania porady pacjentowi. 

11. Przeprowadzenia szkolenia personelu z zastosowania środków ochrony osobistej,  

w szczególności maseczek. 

12. Zachowanie wszelkich procedur szpitalnych. 

B. Odnośnie postępowania z pacjentem 

1. Dopilnowanie, aby pacjent przemieszczając się i oczekując na badanie nie opuszczał  

wyznaczonej strefy odizolowania i miał założoną maseczkę chirurgiczną.  

2. Dopilnowanie, aby maseczka chirurgiczna była traktowana jako jednorazowa i była używana  

maksymalnie przez 1 godzinę. Następnie maseczkę należy usunąć do odpadów zakaźnych i 

założyć pacjentowi świeżą maseczkę. 

 
1 Rodzaj maseczek: wg WHO i ECDC - maseczki N95, FFP2 lub równoważne 

Osoby spełniające kryterium podejrzenia przypadku powinny zgłosić się i  być leczone  

w warunkach oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego 
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3. Zebranie wywiadu od pacjenta przez personel rejestracji w miarę możliwości bez kontaktu 

bezpośredniego twarzą w twarz (szyba działowa, komunikator głosowy etc.); wywiad dotyczy 

w szczególności przebywania w krajach transmisji SARS-CoV-23 oraz objawów klinicznych 

(patrz DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM 

KORONAWIRUSEM COVID-19). 

4. Dokonanie oceny stanu klinicznego i wskazań do hospitalizacji przez lekarza. 

5. W przypadku braku wskazań do pilnej hospitalizacji - wdrożyć diagnostykę w kierunku choroby 

zakaźnej (morfologia, CRP, transaminazy, RTG), saturacja, test w kierunku grypy i innych 

patogenów oddechowych.   

6. Po uzyskaniu wyników – jeśli: 

a) brak wskazań do hospitalizacji – powrót pacjenta do domu i rekomendacja dalszej opieki 

pod kontrolą lekarza POZ; 

b) są wskazania do hospitalizacji – zorganizowanie transportu medycznego celem 

przekazania pacjenta do oddziału zakaźnego i niezwłoczne zgłoszenie przypadku do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem wdrożenia przez niego 

dochodzenia epidemiologicznego i ustalenia osób z kontaktu z osoba zakażoną. 

7. W przypadku pilnych wskazań do hospitalizacji pacjenta konsultowanego/badanego poza 

szpitalem - nawiązanie kontaktu ze szpitalem/oddziałem zakaźnym, ew. lekarzem 

koordynatorem zabezpieczenia medycznego w Urzędzie Wojewódzkim, celem przekazania 

pacjenta. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – podmiot leczniczy zobowiązany jest do 

zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz pacjenta wymagającego transportu w innym 

podmiocie leczniczym (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)   

 


