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JAROSŁAW BARAŃSKI,  
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ZARAZA  
I WARTOŚCI

Odmiennie dziś pojmujemy poświęcenie personelu me-
dycznego dla dobra pacjenta, inaczej postrzegamy ryzyko 
niesienia mu pomocy. Respektowanie bowiem zasady nie-
szkodzenia pacjentowi uwarunkowane zostało obowiązkiem 
zachowania własnego bezpieczeństwa przez pielęgniarkę i po-
łożną, także z odpowiedzialnością za swoich bliskich, dzieci, 
partnera/partnerkę, rodziców, dziadków. Ryzyko jest wymier-
ne – już 500 pielęgniarek jest zakażonych, a trzy znajdują się 
w stanie ciężkim. Dobiegają również informacje o pielęgniar-
kach, które umarły z powodu infekcji w wieku 53 i 57 lat. Nie 
znamy ani ich imion, ani rodziny. Po prostu, kolejne ofiary, 
a jednak z tą zasadniczą różnicą, że ich ofiarność uczyniła je 
ofiarami choroby. 

Poświęcenie z ryzykiem zakażenia jest tylko wtedy możli-
we, gdy uprzedza je odwaga, aby z narażeniem własnego zdro-
wia, także życia, chronić ludzi przed cierpieniem i śmiercią. 
Poświęcenie bowiem jest tą zdolnością, dzięki której można 
wykrzesać siłę, odwagę i upór wtedy, gdy inni rezygnują, od-
puszczają i opuszczają. Myśląc o zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej i jakiegokolwiek innego medyka, zakładamy w sposób 
milczący, że gdy podejmują się one opieki nad pacjentami, 
godzą na obowiązek leczenia nawet ze znacznym ryzykiem dla 
siebie. Nikt limitu tego ryzyka nie poda, jak i nie określi, jaka 
zasada etyczna jednoznacznie mówi o tym obowiązku w cza-
sie pandemii. Poświęcenia nie da się zadekretować, wcisnąć 
je normatyw prawny – nie jest ani na życzenie, ani na rozkaz. 
Tkwi ono gdzieś głęboko w sercu. 

Za nie jesteśmy wdzięczni, ale też nie potrafimy tej 
wdzięczności pielęgniarkom i położnym okazać. Nie wykupi-
my się z niej oklaskami. To całkiem inna wdzięczność niż ta, 
która jest odpowiedzią za dobroczynność przekraczającą gra-
nicę obowiązku zawodowego określonego przez kompetencję 
medyczną i rozpisanego w umowie o pracę. To wdzięczność 
za przekroczenie tego, co ludzkie: obaw, lęku i zmęczenia. Za 

brak zawahania, że działania mogą być daremne. Za niezgo-
dę na rezygnację z opieki nad pacjentem. Za to, że codziennie 
znoszą tę myśl przerażającą, że wracając z pracy mogą być za-
grożeniem dla swoich bliskich.

Jednak nikt nie jest nadczłowiekiem. Świadczy o tym 
samobójstwo włoskiej pielęgniarki, Danieli Trezzi, pracują-
cej na oddziale intensywnej terapii w San Gerardo w Monza. 
Miała jedynie 34 lata i piękne oczy, które już nigdy nie spojrzą 
na nikogo. Gdy dowiedziała się o własnym pozytywnym wy-
niku, pozostawiona sama sobie, uczyniła się odpowiedzialną 
za zarażenie pacjentów. I nie udźwignęła tego. W potwornym 
przemęczeniu i stale obecnym lęku, o siebie, o innych, bywa 
i w samotności, dusza gubi się w cierpieniu, ciało odmawia 
posłuszeństwa. Nikt przecież nie jest skałą, o którą rozbije się 
wszelka trwoga, rozpacz i poczucie bezradności, tak wyjawia-
jące nas z poczucia sensu. 

Nikt nie mógł przewidzieć tego, jak głęboko pandemia 
koronawirusa zdezorganizuje nasze życie i pracę, nasze rela-
cje z bliskimi – jak, wreszcie, nada odmienne znaczenia bli-
skości i obcości. A przecież spodziewaliśmy się pandemii. Po 
doświadczeniach SARS i MERS mieliśmy szczyptę choćby do-
świadczenia tego, co może się zdarzyć i czego lepiej nie robić, 
aby nie zdarzyło się jeszcze gorzej. Niestety, dyskusje po tych 
epidemiach uznano za czysto akademickie. Z beztroską, aby 
uniknąć roszczeń płacowych personelu medycznego, sprzyja-
no zatrudnieniu w wielu placówkach służby zdrowia i w innych 
podmiotach, co, oczywiście, zwiększyło ryzyko zakażenia i per-
sonelu, i pacjentów. Nie przygotowano właściwie stacji diag-
nostycznych, nie podjęto żadnych rozwiązań wspierających 
oddziały zakaźne. 

Również epidemia SARS ujawniła słabości systemów 
opieki zdrowotnej. Ukazała skalę zagrożenia dla personelu 
medycznego – 30% zostało zakażonych, a prawdopodobień-
stwo na oddziałach intensywnej terapii, w trakcie intubacji, 

Hipokratejska maksyma primum non nocere nabrała w czasie pandemii wielu 
znaczeń, odnoszących się do sytuacji dotąd dla nas nieprzewidywalnych,  
czy wręcz niewyobrażalnych, nadto jeszcze: doświadczanych nie przez 
poszczególnego medyka – incydentalnie i w sytuacjach wyjątkowych, ale przez 
środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych – powszechnie i codziennie. 
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odsysania przed intubacją, manipulowanie maską tlenową, 
wynosiło 6% na zmianę. Tam, gdzie na oddziałach leczeni 
byli zakażeni pacjenci, liczbę 4–5 pacjentów na jedną pie-
lęgniarkę uznano za niebezpieczną. Właściwa proporcja mi-
nimalizująca ryzyko zakażenia wynosi: jedna pielęgniarka 
na jednego wentylowanego sztucznie pacjenta, a tam, gdzie 
istniała konieczność monitorowania co godzinę – 2 pielęg-
niarki na jednego pacjenta. A przecież wiemy, że zdarza się, 
właśnie teraz, że na oddziałach jest jedna pielęgniarka na 
kilkudziesięciu pacjentów, a na oddziale zakaźnym nawet na 
kilkunastu. Nadto, do tych zagrożeń należy doświadczanie 
wysokiego poziomu stresu. Badania wskazują, że dotyczyło 
to ok. 35% pielęgniarek (inne nawet – 45%). Zidentyfikowa-
no czynniki sprzyjające: bycie pielęgniarką mającą kontakt 
z pacjentami z SARS oraz posiadanie przez nią małych dzieci. 
Dziś jeszcze nie wiemy, co stanowi o tym ryzyku w kontakcie 
z pacjentem chorym na COVID-19.

W pandemii koronawirusa pacjent i personel medyczny 
tworzą więź polegającą na paradoksie – na izolacji od siebie. 
To nowy, niezwykle obciążający emocjonalnie kontakt. Gdy 
oto pacjenta postrzega się jako potencjalne ryzyko dla włas-
nego zdrowia i życia, a należy udzielić mu pomocy i wsparcia. 
Bo oczekuje, bo cierpi, bo w tej pomocy widzi nadzieję i jed-
nocześnie odczuwa głęboki lęk. Rodzi się w nim również bunt 
i rezygnacja, gdy personel medyczny 
„odczłowiecza się” ubierając maski, 
gogle, kombinezon, rękawiczki. W tej 
plątaninie uczuć i odczuć, nad którą 
nie potrafi pacjent zapanować, której 
również nie rozumie, bo nigdy wcześ-
niej ich nie doświadczał, jest on pe-
łen pretensji i żalu, złości i niechęci, 
a nawet wrogości. Odseparowani są 
od ludzkiego dotyku i uśmiechu, na 
podobieństwa porzucenia odizolo-
wani są od swoich rodzin. Szczególnie 
starsze osoby, które właśnie wtedy po-
trzebują troski najbliższych – ich zwy-
kłej obecności. I te najstarsze, często 
osamotnione – zadają sobie pytanie: 
„Czy to już teraz?” Tym bardziej, gdy 
media informują tak lekko, tak bez-
refleksyjnie, że w wielu krajach o do-
stępie chorych z ostrą niewydolnością 
oddechową do respiratora decyduje kryterium wieku. Sieją 
w ten sposób ziarna nieufności, strachu i wrogości. A przecież 
nie ma żadnych etycznych przesłanek, aby owo kryterium sto-
sować, ponieważ każdy powinien mieć udzieloną pomoc ratu-
jącą życie, jeśli ma szansę przeżycia. Medycyna budzi przeto 
lęk, choć to w niej lokowane są nadzieje.

Nie tylko szpital, lecz także pielęgniarki, postrzegane są 
w pandemii jako zagrożenie. Bywa, że rezultatem tego lęku 
jest hejt na stronach internetowych. Nic bardziej nie boli, nic 
bardziej nie osłabia motywacji, jak niesprawiedliwa, nieuczci-
wa opinia, wprost: tępa złośliwość adresowana do tych, którzy 
przeciążeni pracą i obowiązkami, niepokojem o siebie i bli-
skich, codziennie niosą pomoc. Nic bardziej nie rani, jak po-
uczanie o obowiązku przez tych, którzy nie tylko nie rozumieją 

tego słowa, ale do żadnego obowiązku nigdy nie byli zobligo-
wani. A boli jeszcze bardziej po 24-godzinnym dyżurze. 

Pandemia nie jest zakwestionowaniem wartości dotąd 
przez nas podzielanych, ale próbą, czy podołamy ich respek-
towaniu. To sprawdzian, do czego jesteśmy skłonni i czemu 
potrafimy się sprzeciwić, a czemu bez wahania zawierzamy. 
Jedni go zdadzą, inni zaś nie, a pamięć, pisał kiedyś poeta, 
w kamień wrasta. To wystarczy, aby starać się nie przejmować 
złym słowem. Koronawirus jest niechcianym testem na ludz-
kie zachowania, działania, gesty i słowa, które wyrażają war-
tości albo kryją ich brak. Trzeba być silnym na – najczęściej – 
zwykłe niezamierzone niezrozumienie. Trzeba, pomimo wielu 
własnych wątpliwości, pomimo własnych słabości, cenić w so-
bie to, co ludzkie; być dumną z własnej odwagi i poświęcenia, 
także wtedy, gdy milczenie mediów staje się dla pielęgniarek 
i położnych zbyt głośne. Trzeba też ścierpieć ludzki egoizm 
i głupotę. Ci, którzy nie potrafią docenić wysiłku i poświęcenia, 
będą się wstydzić przed sobą do końca życia za brak zwykłej 
solidarności.

A tej solidarności z personelem medycznym, tej solidarno-
ści między pielęgniarkami i położnymi potrzeba bardzo. Muszą 
sobie udzielać nawzajem wsparcia, troszczyć się o siebie, aby 
żadna nie została pozostawiona sobie samej szczególnie wtedy, 
gdy jej siła i wola kruszy pod naporem obowiązków. To waru-

nek bezpieczeństwa, ale i poczucia 
więzi zawodowej oraz przekonania, że 
można na sobie polegać. Pandemia 
pozwala nam o wiele głębiej zrozumieć 
powołanie, poświęcenie, troskę, odwa-
gę, cierpliwość – to właśnie, czym jest 
zawód pielęgniarki i położnej. 

Ten warunek bezpieczeństwa 
musi być spełniony przez przełożone 
pielęgniarek i położnych, jak i przez 
dyrekcję szpitali. Na tym właśnie po-
lega nowoczesne zarządzanie, aby 
uprzedzać zdarzenia niepożądane, 
do których należy również wyczerpa-
nie emocjonalne, niezrozumienie za-
rządzeń, błędna ich interpretacja. Nie 
tylko należy rozmawiać, ale i umiejęt-
nie wspierać własną życzliwą obec-
nością kadry kierowniczej, tworzyć 
przyjazną, ludzką atmosferę pracy, 

właśnie emocjonalnie bezpieczną. Brak tych umiejętności 
skutkuje niegodziwymi zachowaniami i działaniami – szanta-
żem, zastraszaniem, groźbami przenoszenia na inny oddział 
bądź utraty pracy. To postawy będące zagrożeniem dla zdro-
wia personelu medycznego, a także dla samych pacjentów. 
Zasady etyczne dotyczą wszystkich i nikt stanowiskiem lub 
funkcją nie może się wyłączyć z ich respektowania. Zatrwa-
żające są nadto doniesienia o zwolnieniach pielęgniarek, 
położnych z powodu upublicznienia swoich opinii. Nikt, ale 
to nikt, nie może nikomu zakazać wolności słowa, wypowia-
danych opinii i ocen. Karanie za sam fakt wygłoszenia opinii 
lub oceny (sprzeczne z Konstytucją i wyrokami Trybunału 
Konstytucyjnego) jest stosowaniem przemocy i jawnym prze-
stępstwem. 

Poświęcenie  
z ryzykiem zakażenia jest  

tylko wtedy możliwe, gdy uprzedza je 
odwaga, aby z narażeniem własnego 

zdrowia, także życia, chronić ludzi 
przed cierpieniem i śmiercią.  
Poświęcenie bowiem jest tą 

zdolnością, dzięki której można 
wykrzesać siłę, odwagę i upór wtedy, 

gdy inni rezygnują, odpuszczają 
i opuszczają.
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Tym nielicznym TERAZ  I  NA  PRZYSZŁOŚĆ 
Przypominajmy, że 

ŻYCZLIWOŚĆ WYSTARCZY
W swoich miejscach pracy, tam gdzie można – przyklej naklejkę.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wskaż ją bez zbędnych słów.

Polacy dumnie bili brawo, okazując w ten sposób wdzięczność  
za ciężką pracę medykom, którzy walcząc z epidemią koronawirusa,  

narażają własne zdrowie i życie oraz swoich bliskich. 

Niestety zdarza się, że  zamiast oklasków i słów wsparcia,  
lekarze i pielęgniarki spotykają się z hejtem.  

Na szczęście są to nieliczni, ale nie możemy być obojętni  
wobec napiętnowania i złości. Najbardziej skuteczną bronią jest  

REAGOWANIE 
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¶  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwo-
ści zastosowania metod kształcenia na odległość oraz 
informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez nie-
których organizatorów kształcenia podyplomowego dla 
pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody on-
line, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń 
specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów 
specjalistycznych prowadzone jest na podstawie progra-
mów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, 
k t ó r e  n i e  p r z e w i d u j ą  k s z t a ł c e n i a  o n l i n e.

¶  Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą 
sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych 
polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłu-
żenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifika cyjnego 
i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opubli-
kowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
16 marca 2020 r. zmieniającego rozporzą dzenie w spra-
wie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe 
wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym 
wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu 
ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w rea-
lizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak 
najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sy-
tuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne roz-
wiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom 
szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

¶  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, 
z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przy-
padkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościa-
mi, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób 
uczestniczących:

a)  w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na 
wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę 
na wydłużenie czasu trwania specjalizacji. 

b)  w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor 
Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może 
wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzory wniosków dostępne na www.ckppip.edu.pl należy 
przesyłać do Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie 
na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.

Działając na podstawie § 13a ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, 
z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w związku 
z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych 
wprowadzeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 
Minister Zdrowia odwołuje państwowe egzaminy specjaliza-
cyjne w ramach sesji wiosennej 2020 r. począwszy od dnia 
17 marca 2020 r.

Jednocześnie wydłużeniu ulega czas trwania wiosennej 
sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, tj. nie 
później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

O nowych terminach egzaminu państwowego zostaną 
Państwo poinformowani co najmniej na 14 dni przed ustaloną 
datą egzaminu, pisemnie lub za pośrednictwem SMK, ponad-
to informacje o terminach egzaminów zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych.

KOMUNIKATY 

Centrum KształCenia PodyPlomowego 
PielęgniareK i PołożnyCh
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Wszelkie informacje udzielane są na bieżąco, przyjazd do 
siedziby proszę ograniczać do niezbędnego minimum, za-
chowując obowiązujące zasady. 

Posiedzenia ORPiP oraz Prezydium odbywają się w trybie 
ekstarordynaryjnym.
Terminy posiedzeń dostępne na:
www – zakładka ORGANIZACJA → HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
 

kontakt: e-mail sekretariat@oipip.walbrzych.pl 
tel. 74/ 84 25 605, 74/ 81 79 515
ważne, bieżące informacje: www.oipip.walbrzych.pl 

Sytuacja epidemiczna w kraju w związku z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa SARSCoV-2 jest bardzo dy-
namiczna. Realizacja opieki pielęgniarskiej w sytuacji tak 
olbrzymiego ryzyka epidemiologicznego wymaga od pielęg-
niarek pielęgniarzy, położnych ogromnej odpowiedzialności 
za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa 
własnego. 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZE, POŁOŻNE
Informuję, że praca biura w OIPiP w Wałbrzychu nie ulega zmianie. 
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30–15.30 

Uchwała Nr 127/VII/2020 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie: 
zapomogi finansowej w sytuacji zakażenia wirusem 

SARS CoV-2 członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Wałbrzychu.

Na podstawie: art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 
916), uchwala się co następuje:

§ 1
Zapomogę losową, jednorazową, dla zakażonych wirusem 

SARS CoV-2 członków OIPiP w Wałbrzychu przyznaje Prezy-
dium ORPiP w Wałbrzychu na poniżej określonych zasadach.

a)  pisemny wniosek o zapomogę losową według wzoru 
obowiązującego w Regulaminie Udzielania Zapomóg 
Finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Wałbrzychu. Zakażenie należy udo-
kumentować dodatnim wynikiem zakażenia wirusem 
SARS CoV-2,

b)  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o nieprze-
rwanym opłacaniu składek członkowskich przez okres 
co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

2.  Wysokość zapomogi jest stała i wynosi 1500 zł (jeden 
tysiąc pięćset zł).

3.  Wnioski o przyznanie zapomogi, rozpatrywane będą pod 
względem merytorycznym i formalnym w zakresie zapi-
sów w obowiązującym Regulaminie Udzielania Zapomóg 
Finansowanych zwany dalej Regulaminem ze środków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
na posiedzeniu Prezydium ORPiP. Wysokość przyznanej 
zapomogi zatwierdzana jest na mocy uchwały.

4.  Zapomoga losowa dla członków zakażonych wirusem 
SARS CoV-2 przysługuje niezależnie od prawa do uzy-
skania zapomóg losowych przysługujących członkom  
z tytułu innych powodów losowych a przyznawanych 
na podstawie uchwały 

 Nr 15 /VII/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie za-
twierdzenia tekstu jednolitego uchwały Nr 49/VII/2016 ORPiP 
w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdze-
nia Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowanych ze środ-
ków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
oraz innych źródeł poza samorządowych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Skarbnik  Przewodnicząca 
Małgorzata Hrycak Barbara Konefał Maria Pałeczka

W związku z powyższym apelujemy do pracodawców 
i decydentów o zapewnienie pracownikom medycznym 
bezpiecznych warunków pracy, w tym odpowiedniej do 
sytuacji odzieży ochronnej. 

Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych 16 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 127/
VII/2020 w sprawie zapomogi finansowej w sytuacji zakaże-
nia wirusem SARASCoV-2 członka Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położonych w Wałbrzychu. 

Zgodnie z § 1 pkt 3 cytowanej uchwały wnioski będą rozpa-
trywane pod względem merytorycznym i formalnym w zakresie 
zapisów w obowiązującym Regulaminie Udzielania Zapomóg 
(w pełnym brzmieniu zamieszczony na www.oipip.walbrzych.pl). 

Od 5 maja 2020 r. każdy członek OIPiP w Wałbrzychu 
może skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
jeżeli potrzebuje rozmowy i wsparcia psychologicznego:

Beata Pietrzak – psycholog 
wtorek, środa, czwartek godz. 17.30–18.30 
tel. 604 903 792 
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MAMY ROZPORZĄDZENIE 
PRZEDŁUŻAJĄCE  
TZW. PAKIET SZUMOWSKIEGO 
DO KOŃCA 2020 ROKU!

duszem Zdrowia, w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych.

Zgodnie § 2 ust. 5 Dyrektor właściwego oddziału woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, 
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna, zmiany umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej wysokość dodat-
kowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udziela-
ne przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 kwietnia 
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób gwarantujący wy-
płatę kwot, o których mowa w § 4 ust.6 pkt 3 i § 4a rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 października 2015 r.

To dla nas bardzo istotna informacja. Mimo kryzyso-
wej sytuacji, koncentrowania sił na walce z pandemią ko-
ronawirusa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
wnioskowały do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, które 
zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczo-
nych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r. 

Weszło  w życie 1 kwietnia 2020 r. i przedłuża  działanie  
OWU do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęte przepisy pozwolą na realizację Porozumienia za-
wartego 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęg-
niarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Fun-

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 marca 2020 r. 

Poz. 547 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 27 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 137 ust. 2 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.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 i 437) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a, 3‒5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 
2021 r. ”; 

2) w załączniku do rozporządzenia w § 24:

a) w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni roboczych”,

b) w ust. 6 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „7 dni”.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, in-
formację, według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczenio-
dawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie
leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w za-
kładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów
albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką 
rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza także według stanu na dzień: 

1) 1 lipca 2020 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2020 r.;

2) 1 października 2020 r. i przekazuje do dnia 14 października 2020 r.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020
i 2473.

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 marca 2020 r. 

Poz. 547 
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2) 1 października 2020 r. i przekazuje do dnia 14 października 2020 r.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020
i 2473.
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Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 547 
 

 

3. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, informację określoną 
w ust. 1 sporządza wyłącznie według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2020 r. 

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie da-
nych przekazanych zgodnie z ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy 
zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej: 

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie 
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa 
w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. 
poz. 1681); 

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa 
w § 2 ust. 4‒8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i karze umownej w wysokości do 5% tych 
środków. 

5. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie da-
nych przekazanych zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w terminie 
14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 3, w ter-
minie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest 
kapitacyjna stawka roczna, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej: 

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie 
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa 
w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa 
w § 2 ust. 4‒8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i karze umownej w wysokości do 5% tych 
środków. 

§ 3. Do trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 4 i 5, 
stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4–8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 14 marca 2020 r. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 marca 2020 r. 

Poz. 547 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 27 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 137 ust. 2 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.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 i 437) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a, 3‒5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 
2021 r. ”; 

2) w załączniku do rozporządzenia w § 24:

a) w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni roboczych”,

b) w ust. 6 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „7 dni”.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, in-
formację, według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczenio-
dawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie
leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w za-
kładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów
albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką 
rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza także według stanu na dzień: 

1) 1 lipca 2020 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2020 r.;

2) 1 października 2020 r. i przekazuje do dnia 14 października 2020 r.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020
i 2473.
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Rekomendacje: 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych 

i Intensywnej Opieki; 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa; 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Mając na uwadze możliwe zwiększenie liczby pacjentów 

z COVID-19 wymagających zastosowania wentylacji mecha-
nicznej i leczenia w ramach oddziałów intensywnej terapii, 
rekomendujemy dla wszystkich szpitali:

1.  Dokonanie analizy własnych zasobów kadry pielęgniar-
skiej przygotowanej do opieki nad chorym wentylowa-
nym mechanicznie leczonych zarówno w oddziałach 
intensywnej terapii jak i innych oddziałach szpitala, 
uwzględniając między innymi ukończenie:

–  specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

–  specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ratunkowego,

–  kursu specjalistycznego „Pielęgnowanie pacjenta doro-
słego wentylowanego mechanicznie”.

2.  W sytuacji znaczącego wzrostu pacjentów wymagają-
cych zastosowania zaawansowanych technik wspo-
magania oddychania grupa pielęgniarek z kwalifika-
cjami wskazanymi w punkcie 1 powinna być włączona 
w pierwszej kolejności do opieki nad pacjentami.

3.  Przeszkolenie pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych 
z innych jednostkach podmiotu leczniczego w zakresie 
opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie 
w celu przygotowania ich do zapewnienia wsparcie dla 
zespołu zatrudnionego w bezpośredniej opiece nad pa-
cjentami.

4.  Wykorzystanie w przeprowadzeniu szkoleń stanowisko-
wych materiału opracowanego przez Konsultanta Krajo-
wego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki oraz Grupę Roboczą ds. Praktyki 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicz-
nych i Intensywnej Opieki, (PTPAiIO) który stanowią za-
łączniki do rekomendacji.

Szerszy zakres materiałów dotyczących awaryjnej adapta-
cji do opieki nad krytycznie chorymi oraz postępowania w in-
tensywnej terapii znajduje się na stronie PTPAiIO.

REKOMENDACJA  
DLA KADRY PIELĘGNIARSKIEJ
Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami  
w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki  
nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji  
rozwoju epidemii COVID-19. 
17.04.2020
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STANOWISKO SPECJALISTYCZNE – PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
WYBRANE I WSKAZANE ZALECENIA POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK / 
POŁOŻNYCH PRACUJĄCYCH Z PACJENTAMI CHORYMI NA CUKRZYCĘ
PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM / ZAKAŻENIEM SARS-COV-2
 Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r.

1 

Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne 
Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/

położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę  
 Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 

Aktualizacja z dnia 22 kwietnia 2020r. 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii 
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 

Opracowanie: Alicja Szewczyk, Ewa Kobos, Agnieszka Karczewska 

Opracowano na podstawie: 

1. Zaleceń w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, 
konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniarstwa 
diabetologicznego, pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz pielęgniarstwa 
epidemiologicznego. Dostęp: 31.03.2020.
http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/procedury-diabetologia_2018-
bez_reklam.pdf

2. Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualnych 
ustaw i zarządzeń na dzień 31.03.2020 roku.

3. Wytycznych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne na bazie 
Zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego  (31.03.2020)
https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrz 
yca

4. IDF Europe. Information on corona-virus disease 2019 (COVID-19) outbreak and 
guidance for people with diabetes  Dostęp: 31.03.2020.
https://idf.org/images/IDF_Europe/Information_on_CoronaVirus_Disease_2019__COV 
ID-19_outbreak_and_guidance_for_people_with_diabetes_-_Final.pdf

5. IDF Europe. How to manage diabetes during an illness? “SICK DAY RULES” Dostęp: 
31.03.20. file:///C:/Users/wum/Downloads/IDFE-Sick-day-management%20(1).pdf

6. Olszak C., Nowicka E., Herbut D. Stany ostrego niedoboru insuliny – śpiączki 
hiperglikemiczne. w: Szewczyk A. (red.) Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, str. 146-160.
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Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 
niż osoby w populacji ogólnej. Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe 
prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli 
cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest 
podobne do tego, które obserwuje się w populacji ogólnej. 

U osób z niedostateczną kontrolą choroby i wahaniami glikemii istnieje większe ryzyko 
rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza 
cukrzycą może dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwojem ciężkiej postaci 
COVID-19. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, która 
wynika z upośledzonej zdolności organizmu do walki z infekcją. Infekcja wirusowa u 
pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego 
wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy 
ketonowej (CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1. 

Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z 
cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego 
typu różnią się między sobą wiekiem, obecnością powikłań i sposobem kontroli choroby 
podstawowej. 

I. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku pacjenta
dla użytkowania glukometrów i innych systemów do monitorowania 
glikemii.

ZALECENIA OGÓLNE 

1. W miarę możliwości glukometry powinny być przypisane do jednego pacjenta i nie 
powinny być udostępniane innym pacjentom, W przypadku konieczności korzystania z 
jednego glukometru do pomiaru glikemii u kilku pacjentów, należy je czyścić i 
dezynfekować po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec 
przenoszeniu krwi i czynników zakaźnych. Jeśli producent nie określił sposobu 
czyszczenia i dezynfekcji urządzenia postępujemy zgonie z obowiązującymi w placówce 
procedurami postępowania ze sprzętem po jego użyciu.

2. Acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartości glikemii mierzonej przez niektóre 
urządzenia do monitorowania glikemii - CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i 
Guardian).

3. W celu zweryfikowania wyniku w przypadku niskich lub wysokich wartości glikemii 
oraz objawów nie pasujących do wskazań systemu ciągłego monitorowania glikemii 
pracownik medyczny powinien wykonać dodatkowy pomiar glikemii z użyciem 
glukometru.

4. W warunkach szpitalnych do pomiaru stężenia glukozy preferowane są paski testowe 
pakowane  pojedynczo. Paski testowe pakowane w pojemnikach po jego uszkodzeniu 
lub nieszczelności nie nadają się do użycia.
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5. Po pierwszym otwarciu opakowania pasków testowych należy umieścić na opakowaniu 
datę jego otwarcia. Producent pasków określa czas ich użytkowania od momentu 
otwarcia opakowania.

6. Przed pomiarem stężenia glukozy należy zadbać o higienę rąk własnych i polecić 
pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem  lub środkiem dezynfekującym na bazie 
alkoholu.

7. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne wyciskanie kropli krwi 
powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym.

8. W jednostkach ochrony zdrowia należy stosować bezpieczny sprzęt, tj. jednorazowe 
nakłuwacze.

ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM O 
ZAKAŻENIE LUB U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2: 
Personel pracujący podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie chorym na 
cukrzycę, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:     

 stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, 
jednorazowy fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic 
jednorazowych , czapkę, obuwie pełne-zmywalne

 stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania
 wszystkie działania/zlecenia muszą być przemyślane i zaplanowane aby jak najmniej 

osób miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy
 drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte
 pielęgniarka/położna zabezpiecza pacjenta w: glukometr, paski diagnostyczne do 

pomiaru stężenia glukozy na czas 7 dni, paski  diagnostyczne do pomiaru glukozy i 
ketonów w moczu na czas 7 dni,  nakłuwacze jednorazowego użytku na czas 7 dni; 
termometr do pomiaru temperatury ciała, gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, mydło, 
pudełko na odpady medyczne – materiały te są dostępne przy pacjencie

 sensory do ciągłego monitorowania glikemii i osobisty sprzęt pacjenta do ciągłego 
monitorowania glikemii zabezpiecza sam pacjent – osprzęt ten znajduje się przy 
pacjencie

 jeżeli pacjent jest przeszkolony, w dobrym stanie ogólnym samodzielnie wykonuje 
pomiary stężenia glukozy na swoim sprzęcie, samodzielnie instaluje sensor do 
monitorowania glikemii, samodzielnie bada na paskach diagnostycznych glukozę i 
ketony w moczu

 pacjent w stanie ogólnym dobrym przekazuje wyniki pomiarów personelowi 
medycznemu telefonicznie

 pielęgniarka odnotowuje wyniki pomiarów w dokumentacji, która jest przechowywana 
w punkcie pielęgniarskim lub gabinecie lekarskim

 pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać częstszego 
monitoringu glikemii

 do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka, i 
wspólnie wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana i 
ograniczona do minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu
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 należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt używany do pomiaru stężenia glukozy 
(glukometry, systemy do monitorowania glikemii, osobisty telefon komórkowy, który 
może służyć do monitorowania glikemii). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu 
wystarczy dezynfekcja 1 raz na dobę, jeżeli czynności na sprzęcie wykonuje 
pielęgniarka/położna to dezynfekcja sprzętu jest po każdorazowym kontakcie ze 
sprzętem

II. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku 
pacjenta dla użytkowania wstrzykiwaczy typu pen i innych systemów do 
podawania insuliny (ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej 
pompy insulinowej)

ZALECENIA OGÓLNE 

1. Peny są sprzętem osobistego użytku niezależnie od tego, czy są jednokrotnego czy 
wielokrotnego użycia.

2. Do iniekcji insuliny należy stosować wstrzykiwacz jej dedykowany, zgodny z normą 
ISO dla sprzętu medycznego oraz używać go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją 
obsługi.

3. Wstrzykiwacz wraz z ampułką insuliny może być używany tylko przez jednego 
pacjenta, dlatego też pomimo zmiany igły nie należy go używać wspólnie z inną osobą.

4. Do każdego rodzaju insuliny należy używać innego pena. W celu uniknięcia pomyłek 
można zastosować peny różnych kolorów, a każdy z nich powinien być wyraźnie 
opisany
– imieniem, nazwiskiem i datą włożenia wkładu z widoczną nazwą insuliny.

5. Wstrzykiwacz  typu pen powinien być używany i przechowywany w temperaturze 
pokojowej.

6. Insulinę aktualnie używaną przechowuje się w temperaturze pokojowej zgodnie z 
zaleceniami producenta umieszczonymi na ulotce dołączonej do opakowania i/lub z 
Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) przez czas nie dłuższy niż 4-6 tygodni.

7. Igły do wstrzykiwaczy typu pen w placówkach ochrony zdrowia są przeznaczone 
wyłącznie do jednorazowego użytku.

8. Prawidłowa technika iniekcji insuliny wstrzykiwaczem typu pen jest jednym z 
czynników wpływających na wyrównanie glikemii i redukcję powikłań skórnych.

9. Przygotować wstrzykiwacz z insuliną  – wykonać higienę rąk, zdjąć nasadkę 
wstrzykiwacza, zdezynfekować gumowy korek na ampułce z insuliną, odczekać aż 
środek antyseptyczny wyschnie,  założyć wcześniej dobraną jałową igłę, wypełnić igłę 
insuliną poprzez wystrzyknięcie 1 jednostki insuliny lub ilości wskazanej w instrukcji do 
wstrzykiwacza.

10. Zestaw infuzyjny w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny (CPWI) przy 
użyciu osobistej pompy insulinowej należy zmieniać planowo co 24–72 godziny.

11. Podczas instalacji zestawu infuzyjnego należy przestrzegać zasad aseptyki i 
antyseptyki.

12. Zestawy infuzyjne należy regularnie wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, 
aby zapewnić właściwe wchłanianie insuliny, zredukować ryzyko infekcji i podrażnień 
skóry.
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13. Przed podaniem insuliny wykonać higienę rąk  i zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia
środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM  
O ZAKAŻENIE LUB U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2:     
Personel podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie, u którego 
podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:     

 stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, 
jednorazowy fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic 
jednorazowych , czapkę, obuwie pełne-zmywalne

 stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania
 wszystkie działania/zlecenia muszą być przemyślane i zaplanowane aby jak najmniej 

osób miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy
 drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte
 pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: wstrzykiwacze z insuliną dokładnie opisane z 

nazwą insuliny i godziną kiedy ma być podana insulina, jednorazowe igły do podania 
insuliny przekazane pacjentowi na czas 7 dni; gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, 
pudełko na odpady medyczne - są dostępne przy pacjencie

 pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: tabletki glukozy, glukozę w żelu na wypadek 
lekkiej hipoglikemii; wodę do picia (w okresie choroby zaleca się nawadnianie 
organizmu) – środki te są dostępne przy pacjencie

 zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej zabezpiecza sam pacjent - osprzęt ten 
znajduje się przy pacjencie

 jeżeli pacjent jest przeszkolony, w stanie ogólnym dobrym, w porozumieniu z 
personelem medycznym samodzielnie wykonuje podawanie insuliny wstrzykiwaczem, 
samodzielnie zmienia zestaw infuzyjny do osobistej pompy insulinowej, samodzielnie 
obsługuje pompę insulinową

 lekarz zleca pisemnie, pielęgniarka odnotowuje fakt podania insuliny przez pacjenta w 
dokumentacji medycznej, która jest przechowywana w punkcie pielęgniarskim lub 
gabinecie lekarskim

 pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać 
zwiększenia dawek podawanej insuliny oraz częstszych pomiarów temperatury ciała

 do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka, i wspólnie 
wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana i ograniczona 
do minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu

 należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt do podawania insuliny (wstrzykiwacze, 
pompy insulinowe). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy dezynfekcja 1 
raz na dobę, jeżeli czynności  na sprzęcie wykonuje pielęgniarka/położna to dezynfekcja 
sprzętu jest po każdorazowym kontakcie ze sprzętem
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Uwaga Pierwsza! 

1. Insulina podawana we wlewie dożylnym powinna być użytkowana zgodnie z zasadami 
ujętymi w ulotce do leku.

2. Ustawienie pompy infuzyjnej oraz miejsce wprowadzenia kaniuli dożylnej powinno być 
sprawdzane na początku dyżuru, podczas zmiany dyżurów oraz przy każdej zmianie 
strzykawki/linii infuzyjnej.

Uwaga Druga! 

1. Służby ratunkowe, ratownicy medyczni, służby mundurowe, transportując pacjenta z
cukrzycą u którego podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2: do szpitala,  powinny wziąć 
również z domu niezbędny osobisty sprzęt pacjenta do monitorowania i leczenia 
cukrzycy.

III. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku 
pacjenta dla użytkowania glukometrów i innych systemów do oznaczania 
ciał ketonowych we krwi

ZALECENIA OGÓLNE 

1. W miarę możliwości glukometry powinny być przypisane do jednego pacjenta i nie 
powinny być udostępniane innym pacjentom, W przypadku konieczności korzystania z 
jednego glukometru do pomiaru glikemii u kilku pacjentów, należy je czyścić i 
dezynfekować po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec 
przenoszeniu krwi i czynników zakaźnych. Jeśli producent nie określił sposobu 
czyszczenia i dezynfekcji urządzenia postępujemy zgonie z obowiązującymi w 
placówce procedurami postępowania ze sprzętem po jego użyciu.

2. Ważne jest, aby oznaczenie ciał ketonowych we krwi wykonać, gdy: pacjent zgłasza 
objawy infekcji, złe samopoczucie lub stężenie glukozy we krwi wynosi powyżej 240 
mg/dl.

3. Przed wykonaniem pomiaru należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi 
glukometru    lub innych urządzeń do oznaczania ciał ketonowych we krwi oraz paska 
testowego.

4. Należy sprawdzić datę ważności paska testowego i użyć go natychmiast po wyjęciu
z opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone nie należy go używać.

5. Wykonaj higienę rąk i poleć pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz 
dokładne osuszenie. Do oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi należy stosować 
tylko próbki krwi pobrane z opuszki palca.

6. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne wyciskanie kropli 
krwi powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym.

7. Za pomocą jednorazowego nakłuwacza należy pobrać  próbkę krwi i nanieść na pasek 
testowy.

8. Po sprawdzeniu wyniku należy usunąć i zutylizować zużyty pasek zgodnie z 
obowiązującą w danej placówce procedurą postępowania z odpadami medycznymi
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IV. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku 
pacjenta podczas wykonania oznaczenia glukozy i ciał ketonowych w moczu

ZALECENIA OGÓLNE 

1. Należy pobrać świeżą próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika. Można pasek 
testowy podstawić pod bieżący strumień moczu.

2. Wykonaj higienę rąk i poleć pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz 
dokładne osuszenie. Sprawdź datę ważności pasków testowych, otwórz opakowanie z 
paskami i wyjmij jeden test paskowy. Trzymaj za plastikową końcówkę testu 
paskowego, nie wolno dotykać pola reakcyjnego testu paskowego.

3. Zanurz pole reakcyjne testu paskowego w moczu i natychmiast wyjmij. W trakcie 
wyjmowania w celu usunięcia nadmiaru moczu, otrzyj brzeg testu paskowego
o krawędź pojemniczka z moczem.

4. Dokładnie po upływie czasu wskazanego w instrukcji producenta pasków testowych od 
zwilżenia paska moczem, odczytaj zawartość ciał ketonowych porównując kolor 
otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce/opakowaniu z 
paskami testowymi.

5. Następnie po dokładnym odmierzeniu czasu wskazanego w instrukcji postępowania od 
momentu zwilżenia paska moczem odczytaj zawartość glukozy w moczu, porównując 
kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce/opakowaniu z 
paskami testowymi.
UWAGA! Konieczne jest przestrzeganie całkowitego czasu wskazanego przez 
producenta. Zmiany koloru pól reakcyjnych powstałe po wskazanym czasie należy 
zignorować.

6. Otrzymane wyniki należy udokumentować.

ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM  
O ZAKAŻENIE LUB U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2:     
Personel pracujący podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie chorym na 
cukrzycę, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:     

 stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, 
jednorazowy fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic 
jednorazowych, czapkę, obuwie pełne-zmywalne

 stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania
 w sposób przemyślany i zaplanowany wykonuje tak wszystkie działania/zlecenia aby jak 

najmniej osób miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy,
 drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte,
 pielęgniarka/położna zabezpiecza pacjenta w: glukometr, paski diagnostyczne do 

pomiaru stężenia ciał ketonowych na czas 7 dni, paski diagnostyczne do pomiaru 
glukozy i ketonów w moczu na czas 7 dni, jednorazowe pojemniki na mocz na czas 7 
dni, nakłuwacze jednorazowego użytku na czas 7 dni; termometr do pomiaru 
temperatury ciała, gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, mydło, pudełko na odpady 
medyczne – materiały te są dostępne przy pacjencie,
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 jeżeli pacjent jest przeszkolony, w dobrym stanie ogólnym samodzielnie wykonuje 
pomiary stężenia ciał ketonowych z krwi włośniczkowej na swoim sprzęcie i 
samodzielnie bada na paskach diagnostycznych glukozę i ketony w moczu,

 pacjent w stanie ogólnym dobrym przekazuje wyniki pomiarów personelowi 
medycznemu telefonicznie,

 pielęgniarka odnotowuje wyniki pomiarów w dokumentacji, która jest przechowywana 
w punkcie pielęgniarskim lub gabinecie lekarskim,

 pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać częstszego 
monitoringu ciał ketonowych,

 do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka, i wspólnie 
wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana i ograniczona 
do minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu.

 należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt używany do pomiaru stężenia ciał 
ketonowych (glukometry). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy 
dezynfekcja 1 raz na dobę, jeżeli czynności  na sprzęcie wykonuje pielęgniarka/położna 
to dezynfekcja sprzętu jest po każdorazowym kontakcie ze sprzętem.

V. Informacje przekazane pacjentowi przez pielęgniarkę/położną do opieki 
domowej

1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie 
rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę 
możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości 
elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze 
muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka 
dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być 
starannie dezynfekowane.
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6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania 
posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu 
na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy, 
twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i 
wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o 
codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj 
organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z 
innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.

10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia 
zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach 
naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/
koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

11. Noś identyfikatory (opaska na rękę, karta ratownicza, karta I.C.E./ICE (ang. in case 
of emergency – w nagłym wypadku). Karta I.C.E. (ICE) informuje ratowników, do kogo 
powinni zadzwonić w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Stosowana przeważnie w 
dwóch formach:
 w książce adresowej telefonu komórkowego jako kontakt ICE wpisuje się numer 

telefonu wybranej osoby. Jeśli takich osób jest kilka, oznacza się je jako ICE 1, ICE 2 
itd.,

 na kartoniku wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy 
najbliższych osób (i to jest „karta ICE” – „w razie wypadku”). Kartę powinno się 
nosić cały czas przy sobie, ale nie w portfelu.

12. Noś przy sobie węglowodany proste (glukoza tabletki, glukoza płynna) i dodatkową 
kanapkę.

13. Miej zawsze przy sobie sprzęt do pomiaru glikemii i glukagon na konieczność 
podania.

14. Jeśli zaobserwujesz spadek stężenia glukozy (poniżej 70 mg/dl lub zalecanego 
docelowego przedziału glikemii), spożyj 15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów 
prostych w formie tabletki zawierającej glukozę, glukozę płynną lub napój słodzony 
glukozą. Skontroluj poziom cukru za 15 minut, aby upewnić się, czy poziom glikemii
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wzrasta. Wykonuj dodatkowe oznaczenia stężenia glukozy w ciągu dnia i w nocy 
(zazwyczaj co 2–3 godziny; jeśli używasz urządzenia do ciągłego monitorowania 
glikemii [CGM], często sprawdzaj odczyty). 

15. Jeśli stwierdzisz u siebie wysokie stężenie glukozy (powyżej 250 mg/dl) więcej niż w 2 
kolejnych oznaczeniach, sprawdź stężenie ketonów w moczu, ketonów we krwi, aby 
uniknąć rozwoju  kwasicy ketonowej.

16. Jeśli w teście paskowym stwierdzisz średnie lub wysokie stężenie ketonów 
(ewentualnie ślad lub niski poziom ketonów zgodnie ze wskazówkami lekarza), 
niezwłocznie skontaktuj się z gabinetem lekarza.

17. Otwieraj okna i często wietrz pomieszczenia domowe.
18. Pozostawanie pacjenta w domu może wiązać się z ograniczeniem aktywności fizycznej 

co może wpływać na wartości glikemii. Wskazana jest aktywność fizyczna realizowana 
przez pacjentów w warunkach domowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić na numer infolinii Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 
koronawirusem - 800 190 590. 

1. Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych) 
można znaleźć na stronie GIS.

2. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju 
znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia.

3. Zalecenia ulegają dynamicznym zmianom:
Należy sprawdzać regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministerstwa Zdrowia w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 
epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i postępować zgodnie z 
algorytmem kwalifikacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z 
osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
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Opracowanie:
Stanisław Wojtan – Konsultant Krajowy w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych 

i Intensywnej Opieki

Poniższe zalecenia nie zawierają pełnych opisów poszczegól-
nych procedur wykonywanych w oddziałach anestezjologii i in-
tensywnej terapii, odnoszą się do szczególnych czynności i dzia-
łań w przypadku postępowania z pacjentami z podejrzeniem 
lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

• Konieczność opracowania i weryfikacja istniejących 
wewnątrzoddziałowych procedur postępowania z pa-
cjentem z COVID-19, uwzględniających specyfikę, orga-
nizację i infrastrukturę oddziału oraz dostępne środki; 
wyznaczenie poszczególnych stref (pobytu pacjenta, 
buforowej, śluzy itp.), ciągów komunikacyjnych, spo-
sobów przemieszczania się, przekazywania materiałów 
czystych i usuwania odpadów, postępowania po kon-
takcie z pacjentem z COVID-19; opracowanie sposobu 
komunikowania się zespołu bezpośrednio opiekującego 
się pacjentem z osobami wspierającymi poza strefą.

• Zapoznanie personelu z przyjętymi procedurami, przepro-
wadzenie szkoleń w tym zakresie oraz szkoleń dotyczących 
stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
– w odniesieniu do całego personelu medycznego i wspo-
magającego, w tym serwisu sprzątającego.

• W miarę możliwości ograniczenie liczby personelu pozo-
stającego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem do bez-
piecznego minimum.

• Wyznaczanie zespołów do bezpośredniej opieki nad pa-
cjentem (lekarz – pielęgniarka/ki), wspierane przez wyzna-
czoną osobę w strefie buforowej (utrzymanie kontaktu, 
przekazywanie materiału do badań, uzupełnianie niezbęd-
nego sprzętu itp.).

• Organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem 
w sposób racjonalny, zapewniający pełną opiekę, przy 
minimalizacji czasu kontaktu bezpośredniego personelu 
z pacjentem.

• Wyposażenie oddziału w niezbędne zalecane środki 
ochrony indywidualnej, dostępne w odpowiednich dla 
personelu rozmiarach, takich jak:
 – jednorazowe ubrania robocze,
 –  obuwie z możliwością skutecznej dekontaminacji / stery-

lizacji, lub jednorazowe ochraniacze,
 – kombinezony / fartuchy barierowe,
 – czepki chirurgiczne oraz czepki chirurgiczne wiązane,
 – maski: chirurgiczne,FFP2, FFP3,
 – przyłbice / gogle,
 – rękawiczki niesterylne, również z długimi mankietami,
 –  zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków dezynfek-

cyjnych (zakaz stosowania środków w postaci aerozoli).
• Wykorzystanie środków ochrony osobistej zgodnie z istnie-

jącym ryzykiem w kontakcie z pacjentem i wykonywaniu 
poszczególnych procedur – rygorystyczne szkolenia per-
sonelu oraz bieżący nadzór.

• Przy wykonywaniu procedur inwazyjnych, szczególnie 
z możliwością generowania aerozoli zaleca się stosowanie 
następujących środków ochrony indywidualnej dla wyko-
nujących i asystujących osób:
 –  kombinezon / fartuch barierowy z ochraniaczami na obu-

wie,
 – czepek
 – maska FFP3 lub FFP2,
 – przyłbica, ew. gogle,
 – rękawiczki podwójne.

• Do procedur generujących aerozole należą: intubacja, eks-
tubacja, tracheotomia, odsysanie wydzieliny z dróg odde-
chowych, odłączanie od respiratora, wentylacja nieinwa-
zyjna dodatnimi ciśnieniami, bronchoskopia, nebulizacja, 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa, układanie pacjenta 
w „prone position”.

• W obsadzie personelu uwzględnienie konieczności zamia-
ny zespołu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad 
pacjentem przynajmniej co 4 godziny.

• W opiece nad pacjentami zapewnienie zdalnego kontaktu 
zespołu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę z osoba-
mi poza strefą zakażoną, a także zapewnienie możliwości 

WYBRANE ZALECENIA 
POSTĘPOWANIA  
W ODDZIAŁACH 
ANESTEZJOLOGII 
I INTENSYWNEJ TERAPII
15.04.2020
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natychmiastowego wsparcia zespołu zaangażowanego 
przy pacjencie.

• W salach chorych intensywnej terapii, szczególnie gdzie 
wykonywane są zabiegi generujące aerozol, preferowane 
utrzymanie podciśnienia.

• Przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych czyn-
ności i interwencji przy pacjencie staranne przygotowanie 
niezbędnego sprzętu.

• Intubacja dotchawicza:
 –  w miarę możliwości rozważyć wczesną intubację, co za-

pobiega wystąpieniu konieczności wykonania pilnej in-
tubacji, w przypadku której istnieje ryzyko niedostatecz-
nego przygotowania się zespołu,

 –  zabieg powinien wykonywać doświadczony lekarz – uni-
kanie przedłużonej bądź powtarzanych prób intubacji,

 – zalecane stosowanie videolaryngoskopu,
 –  po intubacji zabezpieczenie sprzętu celem wykonania 

dekontaminacji i sterylizacji – jeżeli brak jednorazowych 
zestawów laryngoskopowych,

 –  worek samorozprężalny, układ oddechowy respiratora 
lub aparatu do znieczulenia koniecznie zabezpieczony 
filtrem – wymiennikiem ciepła i wilgoci od pierwszego 
użycia przy pacjencie,

 –  do układu oddechowego podłączyć zestaw do odsysania 
w systemie zamkniętym celem uniknięcia konieczności 
rozłączania układu podczas toalety dróg oddechowych.

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
 –  zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej dotyczą 

wszystkich członków zespołu resuscytacyjnego,
 –  rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych możliwe dopiero 

po zastosowaniu tych środków przez członków zespołu.
• „Prone position”:

 –  wykonywana przez zespół wyćwiczony w procedurze, 
z jedną wyznaczoną osobą do koordynowania wszyst-
kich czynności, 

 –  dla dorosłego pacjenta potrzeba od czterech do sześciu 
osób dla bezpiecznej zmiany pozycji,

 –  przed przystąpieniem do odwracania pacjenta przygoto-
wanie niezbędnego sprzętu – udogodnienia, wałki, pod-
kładki,

 –  cały zespół zabezpieczony jak do procedur generujących 
aerozole,

 –  pozostałe postępowanie zgodnie z przyjętą w danym 
miejscu procedurą / standardem.

• Respirator / wentylacja mechaniczna:
–  układ oddechowy zabezpieczony zawsze filtrem – wy-

miennikiem ciepła i wilgoci – zwracać uwagę na często-
tliwość wymiany filtra zgodnie z zaleceniem producenta 
lub w przypadku widocznego zawilgocenia,

–  stosowanie układów zamkniętych do odsysania wydzie-
liny z dróg oddechowych, unikanie rozłączania układu 
oddechowego,

–  zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem uk-
ładu,

–  w sytuacji konieczności rozłączenia układu (np. wymiana 
filtra oddechowego), stosowanie klemowania rurki intu-
bacyjnej – utrzymanie dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych, zapobieganie wydostania się aerozolu 
pod ciśnieniem z dróg oddechowych.

• Bronchoskopia:
 –  w miarę możliwości stosowanie bronchofiberoskopów 

jednorazowych,
 –  stosowanie sterylnych osłon zabezpieczających miej-

sce połączenia bronchoskopu z układem oddechowym 
(portem do wykonywania bronchoskopii), zapobiegają-
cych wydostawaniu się aerozolu z dróg oddechowych 
w czasie zabiegu,

 –  zabezpieczenie podwójnym opakowaniem zużytego 
sprzętu na czas transportu do kontaminacji i sterylizacji 
(przy braku bronchoskopów jednorazowych), lub wyko-
nanie dezynfekcji wstępnej przez zanurzenie z użyciem 
środka o spektrum na bakterie, grzyby i wirusy, jeżeli nie 
można bezpośrednio po zabiegu przekazać sprzętu do 
centralnej sterylizatornii.

• Czynności pielęgnacyjne:
 –  stosowanie środków ułatwiających wykonywanie czyn-

ności pielęgnacyjnych takich jak np.: zestawy do bez-
wodnego mycia pacjenta, dedykowane zestawy do 
toalety jamy ustnej, przy wykonywaniu czynności pielęg-
nacyjnych stosowanie pełnego zabezpieczenia w środki 
ochrony indywidualnej.

• Zapewnienie możliwości wykonania czynności higienicz-
nych personelowi po kontakcie z pacjentem z COVID-19 
– toaleta twarzy, jamy ustnej, kąpiel pod prysznicem, za-
bezpieczenie w zamienną jednorazową odzież roboczą 
i obuwie.

• Zapewnienie miejsca odpoczynku dla personelu po okre-
sie bezpośredniej opieki nad pacjentem, przed następną 
zmianą.

• Dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad postępowania 
przez wszystkich członków zespołu.

• Szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpiecznego postępowania:
 – przygotowanie do pracy:
 – spięcie włosów, eliminacja zarostu na twarzy,
 – usunięcie kolczyków, łańcuszków i inne ozdób,
 –  nieużywanie identyfikatorów przypinanych ani na smy-

czy.
–  przygotować ręce zgodnie z obowiązującą procedurą 

– nic na rękach do wysokości łokcia” (zdjąć zegarek, ob-
rączkę etc.),

–  ręce – mycie i dezynfekcja zgodnie z obowiązująca pro-
cedurą,

– stosowanie rękawic ochronnych,
–  ograniczenie kontaktu z powierzchniami dotykowymi 

w otoczeniu pacjenta do niezbędnego minimum,
– niekorzystanie z telefonów komórkowych,
–  w trakcie pracy aż do momentu zdjęcia odzieży ochron-

nej i pozostałych  środków ochrony osobistej nie dotyka-
nie maski, twarzy i błon śluzowych.

Opracowano na podstawie:
Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pie-

lęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
Zalecenia Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie an-

estezjologii i intensywnej terapii
Wójtewicz M. i wsp.: COVID-19 – co dzisiaj powinien wiedzieć aneste-

zjolog. Anestezjologia Intensywna Terapia 2020; 52, 1, 1-9.
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PODEJRZENIE
ZAKAŻENIA SARS-COV-2 
U NOWORODKÓW

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
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WYTYCZNE ZESPOŁU KONSULTANTÓW W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 
EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ SARS-COV-2
W ŚRODOWISKU SZPITALNYM Z DNIA 16.04.2020
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ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PROCESU UDZIELANIA 
ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI 
DŁUGOTERMINOWEJ W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII I RYZYKIEM 
ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2 I ZACHOROWAŃ NA COVID-19
Aktualizacja z dnia 06.05.2020 r.

Zalecenia uwzględniające rekomendacje:
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 

długoterminowej,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 

geriatrycznego.

Autorzy: 
dr n. o zdr. Mariola Rybka, dr n. med. Ewa Kądalska,  

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Konsultacje: 
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze realizowane w opie-
ce długoterminowej są obszarem wymagającym zapewnienia 
najwyższych standardów epidemiologicznych w okresie roz-
przestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „koronawirus”) 
wywołującego chorobę COVID-19 z uwagi na sytuację zdrowot-
ną pacjentów i podopiecznych (wielochorobowość i choroby 
przewlekłe) oraz występowanie dodatkowego ryzyka związane-
go z wiekiem.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa należy 
ograniczyć wszelkie kontakty pacjentów objętych opieką dłu-
goterminową, przebywających zarówno w warunkach stacjo-
narnych, jak i domowych. Ten cel może być osiągnięty poprzez:

1.  Ograniczenie odwiedzin pacjentów pozostających pod 
opieką domową przez członków ich rodzin i znajomych 
oraz personel medyczny do niezbędnego minimum oraz 
całkowite wstrzymanie odwiedzin gości u pacjentów 
w placówkach stacjonarnych.

2.  Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby wyma-
ganego personelu (w tym medycznego) sprawującego 
bezpośrednią opiekę nad pacjentami przebywającymi 
w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) lub pielęg-
nacyjno-opiekuńczych (ZPO):
a)  w przypadku dużych podmiotów leczniczych należy 

wydzielić pododcinki i podzespoły pielęgniarsko-
-opiekuńcze;

b)  z uwagi na szczególne ryzyko zakażenia koronawiru-
sem oraz zachorowania na  OVID-19 z powikłaniami 
w ZOL/ZPO rekomendowane jest ograniczenie zatrud-
nienia personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego ze-
wnętrznego, tj. zatrudnionego w innych podmiotach 

SARS – CoV-2, (COVID-19)

medycznych, jeżeli system organizacji i zabezpieczenia 
bezpieczeństwa epidemiologicznego i zdrowotnego 
pacjentów i personelu na to pozwoli;

3.  Zmianę organizacji pracy personelu lekarskiego za-
trudnionego w ZOL/ZPO i posiadającego równole-
głe zatrudnienie w innych podmiotach leczniczych 
(w szczególności w szpitalach) poprzez wdrożenie pracy 
zdalnej, tj. wykorzystania systemów teleinformatycz-
nych do konsultacji pacjentów leczonych w placówkach 
opieki długoterminowej;

4.  Jeżeli istnieje potrzeba udzielenia osobistej porady/
konsultacji/badania pacjenta przebywającego w ZOL/
ZPO, należy je odbyć z zachowaniem optymalnych i za-
lecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicz-
nego, o których mowa w załączniku 3;

5.  Należy informować i edukować pacjentów leczonych 
w warunkach domowych oraz ich rodziny o koniecz-
ności ograniczenia przez pacjentów kontaktów spo-
łecznych, w tym w szczególności kontaktów z osobami, 
które przebywały na obszarach ryzyka oraz osób, które 
mogą być źródłem potencjalnego zakażenia ze względu 
na charakter wykonywanej pracy (służby publiczne, pra-
cownicy handlu itp.).

Uwzględniając aktualne, dostępne wytyczne zapobiegania 
zakażeń koronawirusem i COVID-19 oraz specyfikę udzielania 
świadczeń zdrowotnych rekomenduje się następujące działa-
nia zapobiegawcze w opiece stacjonarnej w ZOL / ZPO:

1)  Osoby zarządzające organizacją opieki i pracą personelu 
powinny zapewnić edukację personelu w zakresie za-
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sad higieny osobistej, higieny rąk i układu oddecho-
wego oraz możliwych dróg zakażenia koronawirusem 
(m.in. szkolenie indywidualne, drogą mailową, filmy in-
struktażowe, plakaty), a także bezpiecznego korzystania 
ze specjalistycznej odzieży ochronnej (m.in. prawidło-
we zakładanie, bezpieczne zdejmowanie). Należy rów-
nież uwzględniać aktualizację wiedzy personelu w zakre-
sie higieny separacji środowiska praca-dom w przypadku 
pracowników ochrony zdrowia (załącznik 1);

2)  Należy sprawdzać regularnie komunikaty Głównego 
Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia 
w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną wy-
wołaną wirusem i postępować zgodnie z algorytmem 
kwalifikacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli 
wystąpił kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia ko-
ronawirusem. Osoby spełniające kryterium podejrzenia 
zakażenia należy zgłaszać do stacji sanitarno-epidemio-
logicznej (załącznik 2);

3)  Aktualne komunikaty dotyczące koronawirusa 
i COVID-19, w tym m.in. informacje na temat wykony-
wania badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa, 
aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej prze-
kazywane przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, a także 
materiały edukacyjne na temat koronawirusa i sposo-
bów unikania zarażenia są dostępne na stronie GIS: gis.
gov.pl/ oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH): pzh.gov.pl;

4)  Należy korzystać ze wszystkich dostępnych, wiarygod-
nych źródeł na temat koronawirusa i COVID-19, np. na 
stronie Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicz-
nego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w za-
kładce Newsletter znajduje się aktualizowana co tydzień 
prezentacja dotycząca koronawirusa adresowana do 
profesjonalistów medycznych i opieki (msizp.wum.edu.
pl/aktualnosci oraz mp.pl/covid19/);

5)  Przykład edukacji na temat prawidłowego pobrania, 
przechowywania i transportowania materiału do ba-
dania w kierunku koronawirusa jest dostępny na stro-
nie internetowej NIZP-PZH: pzh.gov.pl/komunikat-4/;

6) Osoby zarządzające organizacją opieki i pracą persone-
lu powinny wyznaczyć wśród personelu koordynatora, 
który będzie odpowiedzialny za zdobywanie i uaktual-
nianie wiedzy, jej przekazywanie reszcie personelu oraz 
wzmożony nadzór nad pracą personelu w zakresie wdro-
żenia zasad ochrony osobistej i ochrony podopiecznych 
oraz dbanie o umacnianie ich zdrowia;

7)  Przed przystąpieniem do pracy z pacjentem, pielęg-
niarka oddziałowa/kierownik zakładu lub wyznaczona 
pielęgniarka dyżurna dokonuje pomiaru temperatury 
ciała personelu medycznego. Wyniki pomiarów powin-
ny być odnotowane przez osobę dokonującą pomiaru 
w dokumentacji medycznej;

8)  Poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej 
(ŚOI) należy stosować zgodnie z zaleceniami epide-
miologicznymi dotyczącymi ograniczenia rozprzestrze-
niania się koronawirusa i COVID-19, z uwzględnieniem 
dostępnego personelu, warunków i zakresu podejmo-
wanych czynności (załącznik 3);

9)  Wszyscy pracownicy ZOL/ZPO powinni zachowywać 
wszelkie środki ostrożności i podejmować wymagane 
działania edukacyjne i profilaktyczne, aby zmniejszyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem i zachorowania na 
COVID-19 (załącznik 4);

10)  Odprawy medyczne, spotkania organizacyjne i konsul-
tacje pomiędzy członkami zespołu powinny odbywać 
się w formie telekomunikacji;

11)  W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologiczne-
go należy zrezygnować z zajęć grupowych terapii zaję-
ciowej, kinezyterapii, wspólnych posiłków w stołówce 
itp. Zajęcia należy ograniczyć do sal chorych, a reha-
bilitację – do bezwzględnie wskazanego podstawowe-
go zakresu. Zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne należy 
prowadzić indywidualnie w łóżku i/lub sali chorych. 
Podczas takich zajęć i zabiegów personel powinien za-
chować odpowiednie środki ostrożności;

12)  Z uwagi na fakt, że zakaźność koronawirusa rozpoczy-
na się prawdopodobnie na krótko przed wystąpieniem 
początkowym objawów COVID-19 i utrzymuje się do 
momentu ich ustąpienia, a choroba zakaźna u osób 
starszych oraz zapalenie płuc może rozpoczynać się 
w sposób atypowy, w odniesieniu do pacjentów, u któ-
rych dotychczas nie stwierdzono ciężkich zaburzeń 
poznawczych, należy zwrócić uwagę na objawy ma-
jaczenia (zmiany w zachowaniu, pogorszenie kontaktu 
słowno-logicznego, niespójne myślenie, brak koncen-
tracji, niemożność udzielenie odpowiedzi na zadawane 
pytania, splątanie, nadmierna senność, osłabienie lub 
nieobserwowane dotychczas pobudzenie) i obserwo-
wać te osoby w kierunku rozwoju objawów COVID-19;

13)  W placówkach stacjonarnych należy wydzielić po-
mieszczenie dla osób z podejrzeniem COVID-19 (z do-
stępem do toalety, wyposażone w środki ochrony oso-
bistej oraz termometr oraz środki do dezynfekcji rąk, 
narzędzi i powierzchni) umożliwiając w tym miejscu 
bezpieczne przebywanie tej osoby pod nadzorem leka-
rza lub pielęgniarki w oczekiwaniu na zespół transpor-
tu sanitarnego;

14)  Zachęcanie i umożliwienie podopiecznym pozosta-
wania w zdalnym kontakcie z rodziną i innymi bliski-
mi osobami (telefon, Internet – komunikator i poczta 
elektroniczna), a jeśli zaistnieje taka potrzeba – udzie-
lenie pomocy w załatwieniu pilnych spraw urzędowych 
drogą elektroniczną lub telefoniczną;

15)  Mając na uwadze sytuację, w której pacjenci ZOL/ZPO 
z uwagi na stan epidemii, zostali pozbawieni bezpo-
średniego wsparcia i obecności osób najbliższych/
opiekunów nieformalnych, a jednocześnie nie mogą 
samodzielnie kontynuować kontaktu za pomocą tele-
fonów oraz internetu, personel pielęgniarski powinien 
zapewnić pacjentom jak najwyższe standardy opieki 
bezpośredniej oraz wsparcie psychologiczne/emo-
cjonalne z uwagi na poczucie osamotnienia pacjentów.

Wytyczne szczegółowe dotyczące opieki udzielanej przez 
pielęgniarki w warunkach domowych oraz zespoły opieki 
długoterminowej domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
wentylowanych mechanicznie:
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1)  W procesie udzielania świadczeń opieki długotermino-
wej domowej należy stosować przepisy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 460), 
zgodnie z którym dopuszcza realizację wizyt z wyko-
rzystaniem systemów teleinformatycznych lub in-
nych systemów łączności, o ile ten sposób postę-
powania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy;

2)  Przed realizacją wizyty, podczas rozmowy telefonicz-
nej, należy przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifi-
kacji, w celu oceny ryzyka i podjęcia decyzji o odbyciu 
wizyty zgodnie z algorytmem postępowania w związku 
z zagrożeniem epidemią COVID-19 (załącznik 5);

3)  Jeżeli po telefonicznej konsultacji przeprowadzonej 
przez pielęgniarkę istnieje potrzeba odbycia wizyty 
w domu pacjenta, należy taką wizytę odbyć z zacho-
waniem wszelkich warunków bezpieczeństwa pacjen-
ta, jego rodziny i personelu medycznego;

4)  Przed przystąpieniem do pracy z pacjentem, perso-
nel medyczny udzielający świadczeń domowej opieki 
długoterminowej dokonuje samokontroli w postaci 
pomiaru temperatury ciała. Wyniki pomiarów powin-
ny być odnotowane w dokumentacji medycznej przez 
osobę dokonującą pomiaru;

5)  Każdy pacjent w środowisku domowym powinien być 
traktowany jako potencjalne źródło zakażenia, po-
nieważ okres zakażania bezobjawowego wynosi praw-

dopodobnie kilka dni, co oznacza, że każdy kontakt 
bezpośredni z pacjentem w czasie realizacji procedur 
medycznych wymaga bezwzględnie stosowania środ-
ków ochrony indywidualnej, w tym w szczególności 
masek ochronnych;

6)  Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyrażają zgody na wi-
zytę personelu medycznego w domu, personel me-
dyczny powinien odnotowuje ten fakt w dokumentacji 
medycznej z podaniem przyczyny oraz ustala warunki 
prowadzenia porad i konsultacji pacjentów w formie 
kontaktu telefonicznego z pacjentem i/lub jego opie-
kunem;

7)  Zalecane jest edukowanie pozostałych pracowników 
medycznych, członków zespołu interdyscyplinarnego 
i innych osób uczestniczących w sprawowaniu opieki 
nad pacjentem w zakresie ograniczenia wizyt w domu 
pacjenta do absolutnego minimum (dotyczy to m.in. 
pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, kapelanów, 
wolontariuszy itp.);

8)  Należy poinformować pacjentów i ich rodziny o zmia-
nie formy sprawowanej opieki z uwagi na stan epide-
mii, a po wygaśnięciu epidemii – o przywróceniu do-
tychczasowego trybu opieki;

9)  Należy prowadzić stałą edukację członków rodzin 
i opiekunów nieformalnych w zakresie stosowania 
środków ochrony osobistej w okresie epidemii;

10)  W toku sprawowanej opieki należy podejmować wszel-
kie działania organizacyjne mające na celu zapewnie-
nie pacjentom dostępności recept, leków, zleceń na 
wyroby medyczne.

UWAGA!
Wszystkie zawarte poniżej dokumenty źródłowe,  

w szczególności wytyczne międzynarodowe ulegają ciągłej aktualizacji,  
dlatego zalecane jest śledzenie na bieżąco ich treści na stronach źródłowych.

Dokumenty te nie zastępują wytycznych krajowych zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Należy sprawdzać regularnie komunikaty GIS i Ministerstwa Zdrowia w związku z dynamicznie zmienia-
jącą się sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem i postępować zgodnie z algorytmem kwa-
lifikacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia 
koronawirusem.

Wykaz załączników:
Załącznik 1. Higiena separacji środowiska praca-dom wśród 

pracowników ochrony zdrowia;
Załącznik 2. Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad za-

każeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Cov-2 (GIS, 
22 marca 2020 r.);

Załącznik 3. Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych 
rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontek-
ście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu 
i zakresu podejmowanych czynności;

Załącznik 4. Jak uniknąć zakażenia wirusem SARS-CoV-2?;
Załącznik 5. Algorytm postępowania w sytuacji epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

Załącznik 6. Wskazówki dla placówek opieki długoterminowej 
dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń w kontekście 
COVID-19. Wytyczne tymczasowe WHO (21 marca 2020 r.);

Załącznik 7. Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi ob-
jawami COVID-19 oraz postępowanie z osobami, które mia-
ły z nimi kontakt. Wytyczne tymczasowe WHO (17 marca 
2020 r.);

Załącznik 8. Wskazówki dotyczące stosowania masek w opie-
ce domowej, w placówkach opieki zdrowotnej i poza nimi 
podczas epidemii COVID-19. Wytyczne tymczasowe WHO 
(19 marca 2020 r.).
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Załącznik 1

ZASADY HIGIENY W ZAKRESIE SEPARACJI ŚRODOWISKA PRACA–DOM  
DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie na podstawie:
dokumentu przygotowanego  
przez dr med. Agnieszkę Misiewską-Kaczur
22 marca 2020 r.

Jeśli nie masz możliwości, aby wziąć prysznic w pracy, zrób to niezwłocznie po powrocie do domu.

Po powrocie do domu niezwłocznie zdejmij ubrania, w których pracowałeś/aś w ciągu dnia, nawet 
jeśli w pracy zmieniasz je na mundurek. Zaraz przy wejściu do domu zdejmij też buty i trzymaj je 
w oddzielnym, zamykanym pojemniku.

W miarę możliwości staraj się nie wnosić do domu okrycia wierzchniego (np. zostaw je w samochodzie).

Ubrania, w których pracowałeś/aś w ciągu dnia staraj się prać jak najczęściej i oddzielnie, a przed 
praniem przechowuj je w oddzielnym, zamykanym pojemniku.

Wszystkie przedmioty używane podczas pracy (np. okulary, telefony, tablety, długopisy itp.) powinny 
być dokładnie odkażone na koniec dnia pracy, bądź niezwłocznie po powrocie do domu. 

Zamień torebkę/torbę/plecak na płócienną, łatwą do uprania torbę. Zostawiaj ją przy wejściu do 
domu i trzymaj w oddzielnym, zamykanym pojemniku bądź w pojemniku razem z butami. 

Ogranicz ilość rzeczy, które nosisz do pracy do niezbędnego minimum. Unikaj noszenia do pracy 
jakiejkolwiek biżuterii. Jeśli to możliwe nie przynoś do domu żadnych przedmiotów używanych 
w pracy. 

Pamiętaj o częstym, dokładnym i zgodnym z procedurami myciu rąk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Opracowanie na podstawie:
definicji GIS z dnia 22 marca 2020 r.

I. KRYTERIA KLINICZNE
Grupa A – kryteria wymagające dodatkowo spełnienia kry-

terium epidemiologicznego:
 –  Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z nastę-

pujących objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
1) gorączka
2) kaszel
3)duszność
Grupa B – kryteria niewymagające spełnienia kryterium 

epidemiologicznego:
–  osoba hospitalizowana z objawami ciężkiej infekcji ukła-

du oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni 
wyjaśniającej obraz kliniczny

lub
–  osoba w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z ob-

jawami niewydolności oddechowej

II. KRYTERIA LABORATORYJNE
Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego:
–  wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 w materia-

le klinicznym1 potwierdzone badaniem molekularnym 
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa2.

Kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:
Spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów:
1)  dodatni wynik molekularnego testu w kierunku obecno-

ści koronawirusów (pan-coronavirusRT-PCR)
2)  niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas 

nukleinowy COVID-19.

III. KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem 

objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kry-
teriów:

1)  przebywała lub powróciła z obszaru, w którym wystę-
puje też lokalna transmisja COVID-19 lub transmisja 
koronawirusa o małym stopniu rozpowszechnienia3.

1 Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych 
(popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, 
odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagnostyczną niż 
próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła).

2 Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie.
3 Informacje na temat obszarów z lokalną transmisją znajdują 

się w aktualnym dokumencie opublikowanym przez WHO dostęp-
nym pod adresem: who.int/emergencies/diseases/novel-corona-
virus-2019/situation-reports/.

2)  miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono 
COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub 
prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozu-
mieć:
a) zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19;
b)  bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem 

COVID-19 (np. podanie ręki);
c)  bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby 

z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higie-
nicznej, narażenie na kaszel osoby chorej);

d)  przebywanie w bezpośredniej bliskości osoby 
z COVID-19;

e)  przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku 
COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji 
każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej;

f)  należenie do personelu medycznego lub bycie 
osobą bezpośrednio opiekującą się osobą chorą 
na COVID-19 lub bycie osobą pracującą w labora-
torium mającą bezpośredni kontakt z próbkami 
osób z COVID-19 – bez stosowania odpowiedniego 
zabezpieczania lub w przypadku uszkodzenia sto-
sowanych środków ochrony osobistej lub w przy-
padku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastoso-
wania;

g)  posiadanie kontaktu z osobą z COVID-19 na pokładzie 
samolotu i innych zbiorowych środków transportu 
obejmującego dwa miejsca (w każdym kierunku) od 
osoby chorej, bycie osobą towarzyszącą w podróży 
lub sprawującą opiekę nad osobą zakażoną/chorą, 
bycie członkiem załogi obsługującej sekcję, w której 
znajdowała się osoba chora (w przypadku ciężkich 
objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania 
się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasaże-
rów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środ-
ka transportu);

h)  uzyskanie informację od odpowiednich służb, że 
osoba miała kontakt z potwierdzonym przypad-
kiem;

3)  była czynnym zawodowo przedstawicielem zawo-
dów medycznych, mogącym mieć kontakt z osobą 
z COVID-19 podczas wykonywania obowiązków zawo-
dowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu 
oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni 
wyjaśniającej obraz kliniczny.

Załącznik 2

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU  
NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
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IV. KLASYFIKACJA PRZYPADKU
A. Podejrzenie przypadku
Każda osoba spełniająca:
–  kryterium kliniczne grupy A bez stwierdzenia innej etio-

logii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny oraz kryterium 
epidemiologiczne nr 1

lub
–  spełniająca kryterium kliniczne grupy A oraz kryterium 

epidemiologiczne nr 2 lub 3
lub
–  spełniająca kryterium kliniczne grupy B

B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria podejrzenia przypadku 

oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przypadku 

potwierdzonego

UWAGA: spełnienie kryteriów podejrzenia przypad-
ku jest wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki 
laboratoryjnej!

Opracowanie polskie na podstawie:
Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim guidance (WHO, 27 lutego 2020 r.), 
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 

Załącznik 3 

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW  
OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) W KONTEKŚCIE COVID-19, Z UWZGLĘDNIENIEM  
WARUNKÓW, PERSONELU I ZAKRESU PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI

Warunki Personel/pacjenci Zakres podejmowanych 
czynności Rodzaj ŚOI lub środków ostrożności

Placówki opieki zdrowotnej

Obiekty szpitalne

Sala pacjenta Personel medyczny Bezpośrednia opieka nad 
pacjentem z COVID-19

• Maska chirurgiczna 
• Fartuch z długim rękawem 
• Rękawiczki Ochrona oczu (gogle lub przyłbica) 

Procedury generujące 
aerozole wykonywane 
u pacjentów z COVID-19

• Maska z filtrem N95 lub FFP2 lub odpowiednik 
Fartuch z długim rękawem 

• Rękawiczki
• Ochrona oczu
• Fartuch bez rękawów foliowy przedni 

(wodoodporny)

Personel sprzątający Wejście na salę pacjentów 
z COVID-19

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Grube rękawice gumowe
• Ochrona oczu (jeśli istnieje ryzyko zachlapania 

materiałem zakaźnym lub środkami chemicznymi)
• Wysokie lub pełne gumowe obuwie robocze

Odwiedzający Wejście na salę pacjentów 
z COVID-19

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Rękawiczki

Opracował: Piotr Filberek

Konsultacja: dr hab. Anna Mania,  
prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedra Pediatrii 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, 
z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności
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Inne obszary, w obrę-
bie których odbywa się 
transport pacjenta (np. 
oddziały, korytarze)

Cały personel, także 
personel medyczny

Jakiekolwiek czynności 
niezwiązane z kontaktem 
z pacjentami z COVID-19

• ŚOI niewymagane

Triage Personel medyczny Wstępna ocena nie wyma-
gająca bezpośredniego 
kontaktu

• Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• ŚOI niewymagane

Pacjenci z objawami 
z dróg oddechowych

Jakiekolwiek • Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• Zaopatrz pacjenta w maskę chirurgiczną, jeśli ją 

toleruje

Pacjenci bez objawów 
z dróg oddechowych

Jakiekolwiek • ŚOI niewymagane

Laboratorium Analityk/laborant/
technik

Praca z materiałem pobra-
nym z dróg oddechowych 
pacjenta

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Rękawiczki
• Ochrona oczu (jeśli jest ryzyko odbryzgów)

Pomieszczenia admini-
stracyjne

Cały personel, także 
personel medyczny

Praca administracyjna, 
niezwiązana z kontaktem 
z pacjentami z COVID-19

• ŚOI niewymagane

Obiekty opieki ambulatoryjnej

Gabinet konsultacyjny

Personel medyczny
Badanie fizykalne pa-
cjenta z objawami z dróg 
oddechowych

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Rękawiczki
• Ochrona oczu

Personel medyczny
Badanie fizykalne pacjen-
ta bez objawów z dróg 
oddechowych

• ŚOI zgodnie ze standardowymi zasadami dot. środ-
ków ostrożności i oceną ryzyka

Pacjenci z objawami 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek • Zaopatrz pacjenta w maskę chirurgiczną, jeśli ją 

toleruje

Pacjenci bez objawów 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek • ŚOI niewymagane

Personel sprzątający

Po konsultacji pacjen-
ta z objawami z dróg 
oddechowych i pomiędzy 
konsultacjami

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Grube rękawice gumowe
• Ochrona oczu (jeśli istnieje ryzyko zachlapania ma-

teriałem zakaźnym lub środkami chemicznymi)
• Wysokie lub pełne gumowe obuwie robocze

Poczekalnia

Pacjenci z objawami 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek

• Zaopatrz pacjenta w maskę chirurgiczną, jeśli ją 
toleruje

• Niezwłocznie przenieś pacjenta do separatki lub 
oddzielnego pomieszczenia, z dala od innych osób; 
jeżeli nie ma takiej możliwości, upewnij się, że pa-
cjent zachowuje odległość co najmniej 1 m od in-
nych pacjentów

Pacjenci bez objawów 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek • ŚOI niewymagane

Pomieszczenia admini-
stracyjne

Cały personel, także 
personel medyczny Praca administracyjna • ŚOI niewymagane

Triage

Personel medyczny
Wstępna ocena nie wyma-
gająca bezpośredniego 
kontaktu

• Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• ŚOI niewymagane

Pacjenci z objawami 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek

• Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• Zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, jeśli ją 

toleruje

Pacjenci bez objawów 
z dróg oddechowych Jakiekolwiek • ŚOI niewymagane
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Warunki pozaszpitalne / poza placówkami ochrony zdrowia

Dom Pacjenci z objawami 
z dróg oddechowych

Jakiekolwiek • Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• Zaopatrz pacjenta w maskę chirurgiczną, jeśli ją to-

leruje. Pacjent powinien zdejmować maskę przed 
snem

Opiekunowie Wejście do pokoju pacjen-
ta, ale nie obejmujące 
bezpośredniej opieki lub 
pomocy

• Maska chirurgiczna

Opiekunowie Bezpośrednia opieka nad 
pacjentem z COVID-19 
w warunkach domowych 
lub kontakt z kałem, 
moczem lub wydzielinami 
takiego pacjenta 

• Rękawiczki
• Maska chirurgiczna
• Fartuch bez rękawów foliowy przedni (jeśli jest ry-

zyko zachlapania)

Personel medyczny Bezpośrednia opieka nad 
pacjentem z COVID-19 
w warunkach domowych

• Maska chirurgiczna
• Fartuch z długim rękawem
• Rękawiczki
• Ochrona oczu

Przestrzeń publiczna 
(np. szkoły, centra 
handlowe, dworce 
kolejowe)

Osoby bez objawów 
z dróg oddechowych

Jakiekolwiek • ŚOI niewymagane

Zalecenia specjalne dot. zespołów szybkiego reagowania  
wspierających działania z zakresu zdrowia publicznegod

Warunki pozaszpitalne / poza placówkami ochrony zdrowia 

Gdziekolwiek Członkowie zespołów 
szybkiego reagowania

Wywiad z pacjentem z po-
dejrzeniem lub potwier-
dzonym COVID-19 lub 
osobami z kontaktu

• ŚOI niewymagane, jeśli procedura odbywa się 
zdalnie (np. przez telefon lub wideokonferencję)

• W miarę możliwości wywiad przeprowadź zdalnie

Osobisty wywiad z pacjen-
tem z podejrzeniem lub 
potwierdzonym COVID-19 
niewymagający bezpo-
średniego kontaktu

• Maska chirurgiczna
• Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• Wywiad przeprowadź poza domem lub na świeżym 

powietrzu. Pacjent z podejrzeniem lub potwierdzo-
nym COVID-19 powinien używać maski chirurgicz-
nej, jeśli ją toleruje

Osobisty wywiad z bez-
objawowymi osobami 
z kontaktu z pacjentem 
z COVID-19

• Zachowaj odległość co najmniej 1 m
• ŚOI niewymagane
• Wywiad prowadź poza domem lub na świeżym po-

wietrzu. Jeśli zajdzie konieczność wejścia do budyn-
ku, użyj kamery termowizyjnej, aby się upewnić, że 
osoba nie ma gorączki. Zachowaj dystans co naj-
mniej 1 m, nie dotykaj niczego w gospodarstwie do-
mowym osoby z kontaktu z pacjentem z COVID-19

a)  Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego. ŚOI po użyciu 
należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Przed założeniem i po zdjęciu ŚOI należy przeprowadzić higienę rąk.

b)  Należy ograniczyć liczbę odwiedzających. Odwiedzający, którzy muszą wejść do sali pacjenta z COVID-19, powinni zostać jasno 
poinstruowani o tym, jak prawidłowo założyć i zdjąć ŚOI i jak zadbać o odpowiednią higienę rąk przed założeniem i po zdjęciu ŚOI. 
Osoby takie powinny być nadzorowane przez personel medyczny.

c)  Ta kategoria obejmuje użycie bezdotykowych termometrów i kamer termowizyjnych, a także ograniczoną obserwację i wywiad, 
przy zachowaniu odległości co najmniej 1 m.

d)  Wszyscy członkowie zespołu szybkiego reagowania muszą zostać przeszkoleni w zakresie odpowiedniej higieny rąk i prawidłowe-
go zakładania, zdejmowania ŚOI i unikania zanieczyszczenia.
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Jakie środki profilaktyczne mogą stosować osoby nieza-
każone, aby uniknąć zachorowania na COVID-19?

1.  Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem 
jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezyn-
fekcja środkiem na bazie alkoholu) i unikanie kontaktu 
z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem. 
Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund i obej-
mować mycie wszystkich palców (kciuka też!) i dłoni 
z nadgarstkami.

2.  Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie 
okolicy ust, nosa i oczu.

3.  Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy 
zachować odległość co najmniej 1 metra.

4.  W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować. 
Podczas epidemii wskazane jest też ograniczanie poda-
wania ręki.

5.  Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują 
objawy choroby układu oddechowego, przy czym trzeba 
pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci, zakaże-
nie może być bezobjawowe.

Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie ry-
gorystycznie przestrzegać osoby obciążone dużym ryzykiem 
ciężkiego przebiegu COVID-19, do których należą:

1) osoby starsze;
2)  osoby z chorobami przewlekłymi (w szczególności ukła-

du krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętni-
czym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą);

3)  osoby w stanie immunosupresji, m. in. przyjmujące leki 
obniżające odporność lub z chorobami, które wiążą się 
z obniżoną odpornością;

4) kobiety w ciąży.

Osoby te w czasie epidemii nie powinny:
1)  przebywać w miejscach zatłoczonych, m.in. środkach 

zbiorowej komunikacji (w szczególności w porach naj-
większego tłoku);

2) brać udziału w imprezach masowych;
3)  uczestniczyć w zbiorowych obrzędach religijnych (nale-

ży uczestniczyć w nich za pośrednictwem mediów);
4) przemieszczać się bez bezwzględnej potrzeby;

5) opuszczać domu bez bezwzględnej potrzeby.
Osoby o dużym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 nie 

powinny kontaktować się z osobami, które przyjechały z tere-
nów, gdzie występują zakażenia koronawirusem oraz innymi 
osobami o dużym prawdopodobieństwie zakażenia (na pod-
stawie kryteriów epidemiologicznych).

WHO nie zaleca profilaktycznego stosowania masek oso-
bom zdrowym:

–  Zwrócono uwagę, że niewłaściwe używanie maski może 
zwiększyć ryzyko przeniesienia zakażenia, jeśli dojdzie 
do przeniesienia wirusa z zanieczyszczonej zewnętrznej 
powierzchni maski przez ręce na błonę śluzową;

–  Zdrowe osoby mogą stosować maski jedynie w przypad-
ku opieki nad osobą z podejrzeniem zakażenia korona-
wirusem;

–  Osoby zdrowe, które opiekują się osobą z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem, które używają masek ochron-
nych, powinny często myć ręce wodą z mydłem lub de-
zynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Za każdym 
razem przed założeniem maski oraz po jej zdjęciu należy 
umyć lub zdezynfekować ręce. Maskę należy zmieniać 
często, zanim dojdzie do jej zawilgocenia. Należy unikać 
dotykania zewnętrznej powierzchni maski, na której mo-
gło dojść do osadzenia materiału zakaźnego (np. śliny 
osoby zakażonej), a po jej zdjęciu i przed założeniem no-
wej, należy umyć i zdezynfekować ręce. Zużytą maskę na-
leży wyrzucić do kosza na śmieci z zamykanym wiekiem 
oraz traktować jako materiał zakaźny i nie używać po-
nownie. W przypadku dotknięcia zewnętrznej powierzch-
ni maski należy umyć i zdezynfekować ręce.

Załącznik 4

JAK UNIKNĄĆ ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2?

Opracowanie na podstawie:
mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/228419,
jak-uniknac-zakazenia-koronawirusem-sars-cov-2
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1)  Zbierz wywiad i oceń, czy stan pacjenta jest stabilny i po-
zwala na odstąpienie od wizyty domowej w zamian za 
udzielenie teleporady/telewizyty;

2)  Poinformuj pacjenta lub jego opiekuna o możliwości 
udzielenia świadczenia za pomocą teleporady/telewizy-
ty lub o ile to możliwe – wideokonsultacji;

3)  Ustal z pacjentem lub jego opiekunem dogodne godzi-
ny, w których pacjent lub opiekun będzie dostępny przy 
telefonie;

4)  Poinformuj pacjenta lub jego opiekuna o konieczności 
zgłaszania objawów wymagających wizyty domowej;

5)  Umieść informację o wykonanej teleporadzie/telewizy-
cie w karcie wizyt domowych i w dokumentacji medycz-
nej (historii choroby).

Jeżeli konieczna jest wizyta domowa:
1)  Zbierz wywiad – zapytaj pacjenta lub jego opiekuna, czy 

występują u chorego lub u pozostałych domowników 
następujące objawy: gorączka, kaszel, duszności, bóle 
mięśni, bóle głowy, objawy infekcji przewodu pokarmo-
wego, zaburzenia węchu i dokonaj różnicowania z obja-
wami choroby podstawowej,

2)  Zapytaj pacjenta lub jego opiekuna, czy któraś z osób za-
mieszkujących z pacjentem lub odwiedzjących pacjen-
ta była w ostatnim czasie za granicą lub miała kontakt 
z osobą, która przebywała za granicą lub miała kontakt 
z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koro-
nawirusem lub została poddana kwarantannie lub zale-
cono jej izolację w domu (wywiad epidemiologiczny)

3)  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedno z powyż-
szych pytań przed wizytą wyposaż się w środki ochrony 
osobistej (zgodnie z wytycznymi w załączniku). 

4)  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na obydwa powyż-
sze pytania skontaktuj się z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym,

5)  Podczas wizyty domowej zachowaj ostrożność i stosuj 
ochronę osobistą,

6)  Jeśli podczas wizyty domowej stan pacjenta wskazuje 
na możliwość zakażenia koronawirusem, oprócz zacho-
wania szczególnej ostrożności, w trybie natychmiasto-
wym należy zgłosić ten fakt Państwowemu Powiatowe-
mu Inspektorowi Sanitarnemu.

Wywiad epidemiologiczny dotyczący koronawirusa:
1)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pani kontakt 

z osobą, która przebywała w strefie zagrożenia korona-
wirusem?

2)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pani/Pan kontakt 
z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koro-
nawirusem? 

3)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pani/Pan kontakt 
z osobą, która została poddana kwarantannie lub której 
zalecono izolację w domu?

4)  Czy występuje u Pani/Pana któryś z następujących obja-
wów: gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności? 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Wywiad epidemiologiczny dotyczący rozprzestrzeniania 

koronawirusa:
1)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt 

z osobą, która przebywała w strefie zagrożenia koronawi-
rusem?
TAK NIE* 

2)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt 
z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawi-
rusem?
TAK NIE*

3)  Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pani/Pan kontakt z oso-
bą, która została poddana kwarantannie lub zalecono izola-
cję w domu?
TAK NIE*

4)  Czy występują u Pani/Pana objawy: gorączka powyżej 38°C, 
kaszel, uczucie duszności?
TAK NIE*

Data wypełnienia 

Pieczęć i podpis osoby 
zbierającej wywiad

Podpis pacjenta  
(jeśli wizyta domowa)

*proszę zaznaczyć właściwa odpowiedź 

Aktualne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa 
i COVID-19 oraz zachowania środków ostrożności i postępo-
wania w przypadku podejrzenia zakażenia można znaleźć na 
poniższych stronach internetowych:

gov.pl/web/koronawirus
gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
gov.pl/rpp

Załącznik 5

ALGORYTM POSTĘPOWANIA PIELEGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ 
W SYTUACJI EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2
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Prewencja zakażeń koronawirusem 
i zachorowań na COVID-19

I. ZADANIA I CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 
I KONTROLI ZAKAŻEŃ
Placówki opieki długoterminowej powinny realizować 

podstawowe zadania w zakresie zapobiegania i kontroli 
zakażeń koronawirusem, w miarę możliwości prowadzone 
przez wydelegowany i przeszkolony w tym celu zespół pra-
cowników.

Minimalny zakres tych zadań obejmuje następujące czyn-
ności:

1) przeszkolenie pracowników placówki w zakresie:
podstawowej wiedzy o koronawirusie i COVID-19 (infor-

macje dostępne na stronie internetowej: openwho.org),
a) zasad higieny rąk i higieny układu oddechowego,
b) stosowania środków ochrony osobistej,
c)  środków ostrożności związanych z transmisją koronawi-

rusa;
2) przekazania informacji podopiecznym placówki na te-

mat koronawirusa i COVID-19 oraz profilaktyki zakażenia;
3) regularne sprawdzanie przestrzegania zasad profilak-

tyki i kontroli zakażeń w placówce (m.in. w zakresie higieny 
rąk) i przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej w tym 
zakresie;

4) uwrażliwienie pracowników i podopiecznych na ko-
nieczność przestrzegania zasad higieny rąk oraz higieny 
układu oddechowego:

a) zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu 
(o min. 60% zawartości alkoholu) oraz dostępności mydła 
i bieżącej czystej wody przy wejściach i wyjściach oraz w po-
mieszczeniach użytkowych,

b) rozwieszenie w budynku placówki i na zewnątrz plaka-
tów i ulotek informujących o zasadach profilaktyki korona-
wirusa i COVID-19, skierowanych do pracowników, podopiecz-
nych i gości;

c)  zachęcanie do mycia rąk przy użyciu mydła i wody przez 
min. 40 sekund lub przy użyciu środka dezynfekującego 
przez min. 20 sekund,

d)  wymaganie od pracowników częstego mycia rąk, 
w szczególności przed rozpoczęciem kolejnego dnia 
pracy, przed kontaktem dotykowym z podopiecznymi, 

po skorzystaniu z toalety, przed przygotowaniem posił-
ku i po jego przygotowaniu oraz przed jedzeniem,

e)  zachęcanie podopiecznych i gości do częstego mycia 
rąk, w szczególności po zabrudzeniu rąk, przed i po kon-
takcie dotykowym z innymi osobami (przy czym kontakt 
taki powinien być ograniczony do minimum), po sko-
rzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po kichnięciu 
i kaszlu,

f)  zapewnienie środków higienicznych, tj. jednorazowych 
chusteczek, ręczników papierowych czy zamykanych ko-
szy na śmieci i pojemników na inne odpady;

g)  informowanie pracowników, podopiecznych i gości za 
pomocą plakatów i ulotek na temat konieczności zasła-
niania nosa i ust dołem łokciowym lub chusteczką hi-
gieniczną podczas kaszlu lub kichania i natychmiastowe 
wyrzucanie zużytej chusteczki do kosza;

5)  Wskazówki WHO dotyczące zalecanych składów pre-
paratów do dezynfekcji dłoni znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem: who.int/gpsc/5may/Guide_
to_Local_Production.pdf;

6)  Zapewnienie odpowiednich standardów dotyczących 
praktyk higieniczno-sanitarnych w placówce (wskazów-
ki WHO w tym zakresie są dostępne na stronie interneto-
wej pod adresem: who.int/publications-detail/water-sa-
nitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19);

7)  Zapewnienie pracownikom, w miarę możliwości, co-
rocznych szczepień ochronnych przeciwko grypie 
i pneumokokom, ponieważ choroby te stanowią istotne 
czynniki śmiertelności z przyczyn oddechowych u osób 
starszych.

II. ZACHOWANIE DYSTANSU FIZYCZNEGO W PLACÓWCE
Na terenie placówki należy ustanowić zachowanie dystan-

su fizycznego pomiędzy osobami w celu ograniczenia rozprze-
strzeniania się COVID-19:

1)  Wprowadzenie ograniczeń w zakresie odwiedzin pod-
opiecznych (zalecenia poniżej);

2)  Zapewnienie dystansu fizycznego podczas zajęć grupo-
wych i innych wspólnych czynności, w miarę możliwo-
ści rezygnowanie z takich aktywności;

3)  Rozłożenie posiłków tak, aby zachować fizyczną odle-
głość między podopiecznymi lub, jeśli nie jest to wyko-

Załącznik 6

WSKAZÓWKI DLA PLACÓWEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I KONTROLI ZAKAŻEŃ W KONTEKŚCIE COVID-19
WYTYCZNE TYMCZASOWE WHO

Opracowanie polskie na podstawie:
Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19, Interim guidance  
(WHO, 21 marca 2020 r.)
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf?sequence=1& 
isAllowed=y
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nalne, zamknięcie sali restauracyjnej i podawanie posił-
ków indywidualnie w pokojach;

4)  Zapewnienie minimum 1-metrowego odstępu pomię-
dzy podopiecznymi;

5)  Wymaganie od personelu i podopiecznych unikania 
wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania, 
całowania itp.).

III. ODWIEDZINY
1)  W rejonach, w których udokumentowano zachorowa-

nia na COVID-19 wstęp gości do placówki opieki długo-
terminowej powinien być ograniczony do niezbędnego 
minimum.

2)  W celu zapewnienia komunikacji należy umożliwić kon-
takt telefoniczny lub za pośrednictwem Internetu bądź 
zapewnić dostęp do plastikowych lub szklanych barier 
pomiędzy podopiecznymi a gośćmi.

3)  Wszystkie osoby odwiedzające powinny być weryfiko-
wane pod kątem objawów infekcji oddechowej wska-
zującej na ryzyko zachorowania na COVID-19 (sposób we-
ryfikacji poniżej). Osoby z takimi objawami, ze względów 
bezpieczeństwa, nie mogą mieć wstępu do placówki.

4) Odwiedziny powinny być dozwolone jedynie w szcze-
gólnych przypadkach, np. ciężkiej choroby wymagającej 
wsparcia emocjonalnego bliskiej osoby). W takich przypad-
kach należy zachować środki ostrożności – odwiedziny jednej 
osoby przez określony czas z zachowaniem fizycznego dystan-
su i innych koniecznych obostrzeń.

Reagowanie w przypadkach podejrzenia 
zachorowań na COVID-19

Zasady reagowania w przepadkach podejrzenia zachoro-
wań na COVID-19 opierają się na wczesnym rozpoznaniu, izo-
lacji, opiece i kontroli dalszego rozprzestrzeniania się.

I. WCZESNE ROZPOZNANIE
Należy wdrożyć odpowiedni bieżący nadzór nad pod-

opiecznymi placówki:
1)  ocena stanu zdrowia każdego nowego podopiecznego 

przy przyjęciu, w celu ustalenia czy ma on objawy in-
fekcji układu oddechowego, w tym gorączkę, kaszel lub 
duszność;

2)  ocena stanu zdrowia każdego podopiecznego dwa razy 
dziennie pod kątem rozwoju infekcji – gorączka (≥38°C), 
kaszel lub duszności;

3)  natychmiastowe zgłaszanie podopiecznych z gorączką 
lub objawami oddechowymi do członków personelu 
odpowiedzialnych za kontrolę stanu zdrowia lub innych 
członków personelu medycznego.

Należy również zapewnić bieżący nadzór nad pracowni-
kami placówki:

1)  uprzedzenie pracowników, aby zgłosili się i pozostali 
w domu, jeśli mają gorączkę lub infekcję układu odde-
chowego;

2)  monitorowanie pracowników z niewyjaśnionymi nie-
obecnościami w pracy w celu ustalenia ich stanu zdrowia;

3)  przeprowadzanie kontroli temperatury ciała wszyst-
kich pracowników przy wejściu do placówki.

4)  natychmiastowe odesłanie do domu pracownika, który 
wykazuje objawy gorączki lub infekcji układu odde-
chowego i skierowanie go do lekarza w celu weryfikacji 
tych dolegliwości;

5)  monitorowanie pracy pracowników i ich kontaktów 
z podopiecznymi, w szczególności z podopiecznymi 
z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 (w celu 
identyfikacji pracowników z wysokim ryzykiem naraże-
nia na zachorowanie na COVID-19 można zastosować 
narzędzia oceny ryzyka WHO dostępne na stronie inter-
netowej pod adresem: who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-
-prevention-and-control).

Należy także zastosować bieżący nadzór osób odwiedza-
jących podopiecznych placówki:

1)  badanie wszystkich osób odwiedzających pod wzglę-
dem objawów gorączki, infekcji układu oddechowego 
i ich kontaktów z osobami chorującymi na COVID-19;

2)  odmawianie dostępu do placówki osobom z gorączką 
lub infekcją układu oddechowego;

3)  odmawianie dostępu do placówki osobom ze znaczą-
cym czynnikiem ryzyka zachorowania na COVID-19 (bli-
ski kontakt z potwierdzonym przypadkiem, niedawna 
podróż do obszaru z występującą transmisją zakażenia).

II. KONTROLA ZACHOROWAŃ NA COVID-19  
(OPIEKA NAD PACJENTEM I ZAPOBIEGANIE  
DALSZEJ TRANSMISJI)
Jeśli podejrzewa się, że podopieczny placówki ma 

COVID-19 lub jeśli zdiagnozowano u podopiecznego COVID-19, 
należy podjąć następujące kroki:

1)  powiadomić lokalne służby sanitarno-epidemiologicz-
ne o każdym podejrzanym przypadku i odizolowanie 
podopiecznych z objawami oddechowymi choroby;

2)  zapewnić medyczną maseczkę ochronną podopiecz-
nemu z podejrzeniem zakażenia oraz innym podopiecz-
nym przebywającym z nim w pokoju;

3)  upewnić się, że podopieczny jest badany pod kątem 
zachorowania na COVID-19 zgodnie z krajowymi i lokal-
nymi zasadami nadzoru, a także czy placówka ma moż-
liwość bezpiecznego pobrania próbki biologicznej do 
wykonania takiego badania;

4)  niezwłocznie powiadomić podopiecznego i odpo-
wiednie instytucje ochrony zdrowia, jeśli wynik testu 
na COVID-19 okaże się pozytywny.

III. POZOSTAŁE ZALECENIA
Zaleca się zapewnienie opieki pacjentami z COVID-19 

w podmiotach leczniczych, w szczególności w przypadku 
pacjentów z czynnikami ryzyka ciężkiego przebycia choroby, 
w tym osób w wieku powyżej 60 lat oraz osób z chorobami to-
warzyszącymi.

W przypadku podejrzenia COVID-19 (informacje w tym 
zakresie są dostępne na stronie internetowej pod adresem: 
who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-
-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-
-infection-is-suspected) należy dokonać wymaganej oceny 
klinicznej w odniesieniu do stopnia ciężkości choroby w celu 
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określenia ewentualnej konieczności przeniesienia pacjenta 
na oddział zakaźny lub do szpitala zakaźnego. Jeśli nie jest 
to możliwe lub wskazane, pacjenci z potwierdzoną chorobą 
COVID-19 mogą być również izolowani i leczeni w placówce 
opieki długoterminowej.

W przypadku izolowania pacjenta z COVID-19 w placówce 
opieki długoterminowej należy zapewnić przestrzeganie na-
stępujących zasad:

5)  Pracownicy palcówki powinni stosować odpowiednie 
środki ostrożności podczas opieki nad podopiecznym 
z potwierdzeniem COVID-19;

6)  W miarę możliwości należy zapewnić pacjentowi 
z COVID-19 przebywanie w oddzielnym pokoju;

7)  Jeśli nie są dostępne żadne pokoje jednoosobowe, na-
leży rozważyć oddzielne grupowanie podopiecznych 
z podejrzeniem oraz z potwierdzeniem COVID-19:
a)  podopieczni z podejrzeniem COVID-19 powinni być 

zgrupowani tylko z innymi podopiecznymi z podej-
rzeniem COVID-19; nie powinni natomiast być grupo-
wani z podopiecznymi z potwierdzonym COVID-19,

b)  nie należy grupować podejrzanych lub potwierdzo-
nych pacjentów obok podopiecznych z obniżoną 
odpornością.

8)  Należy wyraźnie oznaczyć pokoje, w których przeby-
wają podopieczni z COVID-19, poprzez umieszczenie 
przy wejściu do ich pokoi odpowiednie informacje, 
w tym na temat wymaganych środków ostrożności;

9)  Należy zapewnić oddzielny sprzęt medyczny (np. ter-
mometry, mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, pul-
soksymetry itp.) dedykowany jedynie podopiecznym 
z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19;

10)  Należy przeprowadzać regularne czyszczenie i de-
zynfekcję sprzętu przed użyciem wobec innych pod-
opiecznych;

11)  Należy ograniczyć udostępnianie innym mieszkańcom 
urządzeń osobistych używanych przez podopiecznych 
z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 (urzą-
dzenia mobilne, książki, gadżety elektroniczne itp.).

Poza wyszczególnionymi powyżej środkami ostrożności 
w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń SARS-CoV-2 i za-

chorowań na COVID-19 należy również wdrożyć w placówce 
opieki długoterminowej następujące działania:

1)  Zapewnienie wszystkim pracownikom i podopiecznym 
właściwych środków ochrony osobistej i wyposażenia 
ochronnego oraz odpowiednich warunków do ich użyt-
kowania;

2)  Regularne czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 
i powierzchni w placówce, w szczególności wspólnych 
pokoi, sprzętów i przedmiotów najczęściej używanych 
i najbardziej narażonych na zanieczyszczenie;

3)  Regularne pranie ubrań, pościeli czy ręczników w cie-
płej wodzie i przy użyciu zalecanych środków czystości, 
z zastosowaniem odpowiednich zasad segregacji i za-
bezpieczenia, w szczególności mających kontakt z pod-
opiecznymi lub pracownikami z podejrzeniem lub po-
twierdzeniem COVID-19;

4)  Wprowadzenie ograniczeń dotyczących przemieszcza-
nia się i transportu:
a)  wprowadzenie zakazu opuszczania swoich pokoi 

przez podopiecznych z podejrzeniem lub potwierdze-
niem COVID-19;

b)  ograniczenie przemieszczania i transportu ze-
wnętrznego podopiecznych jedynie do przypadków 
niezbędnych w zakresie diagnostyki i leczenia

c)  zapewnienie odpowiednich środków ostrożności 
podczas transportu podopiecznego poza placówką 
(np. zapewnienie maseczek ochronnych podopiecz-
nemu);

d)  izolacja podopiecznych z podejrzeniem COVID-19 do 
momentu pełnego potwierdzenia zakażenia; kontynua-
cja izolacji przez kolejne 14 dni w przypadku braku możli-
wości wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

5)  Zapewnienie pacjentom po przebytej hospitalizacji z po-
wodu COVID-19, pozostających w stabilnym stanie zdro-
wotnym, opieki izolowanych pokojach, z zastosowaniem 
wszystkich opisanych powyżej środków ostrożności;

6)  Raportowanie wszystkich potwierdzonych przypad-
ków COVID-19 właściwym służbom sanitarno-epide-
miologicznym i władzom lokalnym, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i zaleceniami w tym zakresie.
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WSTĘP
Zalecenia te mają pomóc pracownikom ochrony zdrowia 

oraz służbom sanitarnym odpowiadającym za zapobieganie 
i kontrolę zakażeń, a także kierownikom i pracownikom pla-
cówek ochrony zdrowia zajmującym się opieką domową nad 
pacjentami z podejrzeniem COVID-19, którzy mają łagodne ob-
jawy oraz nad osobami, które miały z nimi kontakt.

W niniejszym dokumencie słowo „opiekun” dotyczy rodzi-
ców, małżonków, innych członków rodziny bądź przyjaciół bez 
wykształcenia medycznego.

GDZIE ZAJMOWAĆ SIĘ PACJENTAMI Z COVID-19 O RÓŻNYM 
NASILENIU OBJAWÓW?
W świetle aktualnych danych na temat tej choroby i jej 

przenoszenia WHO zaleca, aby:
• wszystkie osoby, u których w testach laboratoryjnych 

potwierdzono zakażenie koronawirusem, były wstęp-
nie izolowane i otoczone opieką w placówkach ochro-
ny zdrowia, jednakże krajowe rekomendacje i przepisy 
dopuszczają również izolację w warunkach domowych 
osób zakażonych nie wymagających hospitalizacji lub 
ich odosobnienie w tworzonych obecnie izolatoriach 
(np. hotele);

• wszystkie osoby, u których podejrzewa się zakażenie 
koronawirusem, u których występuje ostre, ciężkie 
zakażenie dróg oddechowych, były identyfikowane 
i poddane ocenie stanu zdrowia podczas pierwszego 
kontaktu z opieką zdrowotną oraz aby leczenie ra-
tunkowe rozpoczynano w oparciu o stopień nasilenia 
choroby (WHO wydało przewodnik leczenia pacjen-
tów z ostrą infekcją układu oddechowego związaną 
z COVID-19, uwzględniając różnice wynikające z wieku 
czy ewentualnej ciąży).

W przypadku, gdy w placówce ochrony zdrowia nie ma 
możliwości izolacji wszystkich przypadków, WHO podkreśla 
wagę ustalania priorytetu hospitalizacji pacjentów w stanie 
ciężkim, bądź tych z niewielką ekspresją objawów, ale z cho-
robami współistniejącymi (np., ryzykiem niepowodzenia le-
czenia (wiek >60 r.ż., choroby współistniejące np. przewlekłe 
choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu od-
dechowego, cukrzyca, nowotwór) oraz ryzykiem niepowodze-
nia leczenia (np. wiek >60 lat).

Jeżeli osoby z łagodnym przebiegiem choroby nie mają 
możliwości być izolowane w placówkach ochrony zdrowia 

oraz nie mają dodatkowych czynników ryzyka – mogą być 
izolowane w innych obiektach izolacyjnych, zwanych izolato-
riami W tych miejscach osoby te mogą pozostać do momentu 
ustania objawów i uzyskania negatywnych wyników ponow-
nych testów na COVID-19. Alternatywą dla pacjentów z łagod-
nym przebiegiem choroby i bez czynników ryzyka jest izolacja 
w warunkach domowych.

OPIEKA NAD PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM COVID-19, 
KTÓRZY MAJĄ ŁAGODNE OBJAWY
Osoby z łagodnymi objawami mogą nie wymagać hospi-

talizacji, dopóki nie zaistnieje obawa o nagłe pogorszenie ich 
stanu zdrowia4. W przypadku łagodnego przebiegu choroby 
można rozważyć opiekę domową. Pozostali pacjenci, którymi 
można opiekować się w domu to osoby, które nadal mają ob-
jawy, ale nie wymagają hospitalizacji oraz osoby, które do-
browolnie odmówiły hospitalizacji. Można również rozważyć 
opiekę domową w sytuacji, gdy leczenie szpitalne pacjenta 
jest niebezpieczne bądź niemożliwe (np. ograniczone moż-
liwości lokalowe, ograniczona dostępność miejsc w szpitalu, 
niewystarczające środki na zaspokojenie zapotrzebowania na 
świadczenia zdrowotne).

W każdej z powyższych sytuacji pacjenci z łagodnymi 
objawami5 oraz bez towarzyszących chorób przewlekłych 
mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak 
np. choroby serca lub płuc, niewydolność nerek lub stany po-
wodujące obniżenie odporności, mogą być poddani opiece 
domowej. Decyzja ta wymaga ostrożnej oceny klinicznej stanu 

4 Wyjątkiem w tej sytuacji mogą być matki karmiące. Biorąc 
pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią oraz nieistot-
ną rolę pokarmu kobiecego w przenoszeniu wirusów oddecho-
wych, matka może kontynuować karmienie piersią. Matka po-
winna mieć założoną maskę, gdy jest blisko dziecka, umyć ręce 
przed i po kontakcie z nim oraz stosować się do innych zaleceń 
opisanych w tym dokumencie.

5 Do łagodnych objawów należą: niska gorączka, kaszel, złe 
samopoczucie lub ból gardła bez jakichkolwiek objawów alarmo-
wych, takich jak: duszność, trudności z oddychaniem, wzmożony 
wysiłek oddechowy, wykrztuszanie wydzieliny lub krwioplucie, 
objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty i/lub biegunka) 
oraz bez zmian w stanie przytomności, takich jak splątanie lub 
senność.

Załącznik 7

OPIEKA DOMOWA NAD PACJENTAMI Z ŁAGODNYMI OBJAWAMI COVID-19  
ORAZ POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI, KTÓRE MIAŁY Z NIMI KONTAKT
ZALECENIA TYMCZASOWE WHO

Opracowanie polskie na podstawie:
Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts, Interim guidance  
(WHO, 17 marca 2020 r.)
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331473/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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pacjenta oraz weryfikacji bezpieczeństwa jego otoczenia do-
mowego6.

W przypadkach, w których ma być podjęta opieka domo-
wa, wyszkolony pracownik medyczny powinien ocenić, czy 
warunki bytowe pacjenta są odpowiednie do udzielania 
opieki domowej. Jego zadaniem jest ustalenie, czy pacjent 
oraz jego rodzina są w stanie zastosować się do środków 
ostrożności, które będą zalecane jako element opieki i izolacji 
w warunkach domowych (np. higiena rąk, higiena układu od-
dechowego, utrzymywanie czystości otoczenia, ograniczenie 
przemieszczania się w i poza mieszkaniem) oraz uchronić się 
przed niepożądanymi zdarzeniami (np. przypadkowe spożycie 
płynu dezynfekcyjnego do rąk na bazie alkoholu oraz ryzyko 
pożaru związane z jego użytkowaniem).

Na czas opieki domowej, czyli do kompletnego zaniku 
objawów choroby, wskazane jest utrzymywanie kontaktu 
z lekarzem i/lub personelem służb sanitarnych. Aby móc 
sprecyzować czas trwania izolacji w warunkach domowych, 
niezbędny jest odpowiedni zasób informacji na temat przebie-
gu oraz transmisji COVID-19.

Pacjenci oraz ich domownicy, w celu zapobiegania roz-
przestrzenianiu się infekcji na pozostałych domowników, 
powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad higieny osobi-
stej, podstawowych działań dotyczących profilaktyki i kontroli 
zakażeń oraz zasad opieki nad członkiem rodziny z podejrze-
niem zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19. 
Na czas izolacji pacjent i jego rodzina powinni zostać objęci 
stałym wsparciem oraz działaniami edukacyjnymi. Nadzór epi-
demiologiczny powinien trwać przez cały okres opieki w wa-
runkach domowych.

PACJENCI IZOLOWANI W DOMU ORAZ ICH RODZINY 
POWINNI PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZALECEŃ:
• Należy umieścić pacjenta w osobnym oraz dobrze wen-

tylowanym pomieszczeniu (np. z otwartymi oknami 
i drzwiami);

• Należy ograniczyć ruch pacjenta w domu/mieszkaniu 
i zminimalizować współdzielenie pomieszczeń (np. 
kuchnia, łazienka);

• Należy upewnić się, że współdzielone pomieszczenia 
są dobrze wentylowane (np. poprzez utrzymywanie ot-
wartych okien);

• Pozostali domownicy powinni przebywać w innym 
pomieszczeniu lub, jeśli nie jest to możliwe, zachować 
dystans minimum 1 m od osoby zakażonej (np. spać 
w osobnym łóżku).

• Należy ograniczyć liczbę osób sprawujących opiekę 
nad pacjentem. Najlepszym rozwiązaniem jest zaanga-
żowanie jednej zdrowej osoby, bez chorób przewlekłych 
lub stanów obniżających odporność. Odwiedziny po-
winny być zabronione do czasu całkowitego ustąpienia 
objawów.

• Należy przestrzegać higieny rąk po jakimkolwiek kon-
takcie z pacjentem lub jego bezpośrednim otocze-

6 Przykładowa lista kontrolna do oceny warunków bytowych 
jest dostępna w Aneksie C do artykułu podanego na drugim miej-
scu na liście piśmiennictwa.

niem7. Higiena rąk powinna być stosowana również 
przed i po przygotowaniu posiłków, przed jedzeniem, 
po korzystaniu z toalety i zawsze, gdy ręce wydają się 
zabrudzone. 

• Po myciu rąk wodą i mydłem zaleca się użycie jednora-
zowych ręczników papierowych. Jeżeli są niedostępne, 
należy użyć czystego ręcznika z tkaniny i wymieniać go, 
gdy stanie się mokry.

• Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wydzielin z dróg 
oddechowych, pacjent powinien używać maski ochron-
nej tak często, jak to tylko możliwe. Osoby, które nie to-
lerują maski, powinny rygorystycznie przestrzegać zasad 
higieny układu oddechowego – podczas kaszlu lub ki-
chania w całości zakryć nos i usta papierową chusteczką 
jednorazową. Materiały użyte do zakrywania ust i nosa 
powinny zostać po użyciu natychmiast wyrzucane lub 
odpowiednio oczyszczone (prane przy użyciu wody 
i mydła lub detergentu).

• Opiekunowie, jeżeli przebywają w tym samym pokoju 
co pacjent, powinni nosić maski szczelnie zakrywa-
jące usta i nos. Maski nie powinny być dotykane czy 
poprawiane w trakcie użytkowania. Jeśli maska stanie 
się wilgotna lub zabrudzona wydzielinami, musi być nie-
zwłocznie wymieniona na suchą i czystą. Maska powin-
na być zdejmowana nie przez dotykanie jej powierzchni, 
a poprzez rozwiązanie troczków lub zdjęcie gumek. Po 
użyciu maskę należy natychmiast wyrzucić, a ręce do-
kładnie umyć.

• Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek wydzielinami 
chorego, w szczególności z ust lub dróg oddechowych 
oraz z kałem. Należy używać maski i rękawiczek jedno-
razowych, gdy prowadzi się toaletę jamy ustnej, dróg 
oddechowych, gdy ma się kontakt z kałem, moczem lub 
innymi wydzielinami.

• Należy dbać każdorazowo o higienę rąk przed i po zdję-
ciu rękawiczek oraz maski.

• Nie należy używać ponownie masek i rękawiczek jed-
norazowych.

• Należy używać oddzielnej pościeli, ręczników, sztuć-
ców, naczyń itp. dedykowanych tylko dla pacjenta. 
Przedmioty te nie muszą być wyrzucane po użyciu, lecz 
mogą zostać wyczyszczone przy użyciu wody z mydłem 
i używane ponownie.

• Należy codziennie czyścić i dezynfekować często doty-
kane powierzchnie w pokoju, w którym przebywa pa-
cjent (np. powierzchnie stolików nocnych, ramę łóżka 
i pozostałe meble). Zaleca się stosowanie najpierw zwy-
kłych środków czyszczących (takich jak mydło lub inne 
detergenty), a następnie spłukanie i dezynfekcję wybie-
laczem domowego użytku zawierającym 0,5% podchlo-
ryn sodu (równowartość 5 000 ppm lub 1 miarka wybie-
lacza 5 na 9 miarek wody).

• Przynajmniej raz dziennie należy czyścić i dezynfeko-
wać powierzchnie w obrębie toalety i łazienki. Najpierw 

7 Maska medyczna to płaska lub plisowana maska chirurgicz-
na (niektóre mają kształt kubka), która trzyma się na twarzy za po-
mocą gumek lub troczków zawiązywanych dookoła głowy.



46
ZA

LE
CE

N
IA

 D
O

TY
CZ

ĄC
E 

O
RG

AN
IZ

AC
JI

 U
DZ

IE
LA

N
IA

 Ś
W

IA
DC

ZE
Ń

należy zastosować zwykłe mydło lub detergent, a na-
stępnie po spłukaniu należy użyć środka dezynfekujące-
go z zawartością 0,5% podchlorynu sodu.

• Ubrania, pościel czy ręczniki użytkowane przez osobę 
zakażoną należy prać w proszku codziennego użytku 
w temperaturze 60–90ºC z użyciem dodatkowego de-
tergentu oraz dokładnie wysuszyć. Zakażoną pościel 
należy umieścić w osobnym worku lub pojemniku na 
pranie. Nie powinno się potrząsać brudną bielizną lub 
pościelą, aby nie doprowadzić do kontaktu skóry i czy-
stych ubrań ze skażonym materiałem oraz rozprzestrze-
nienia zakażenia.

• Podczas czyszczenia powierzchni bądź postępowania 
z zabrudzoną płynami ustrojowymi odzieżą i pościelą 
należy stosować rękawice i odzież ochronną (np. fartu-
chy foliowe). W zależności od sytuacji, można stosować 
zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe rękawice. Po 
użyciu rękawice wielorazowe należy umyć wodą z myd-
łem i zdezynfekować roztworem 0,5% podchlorynu 
sodu. Rękawice jednorazowego użytku (nitrylowe bądź 
lateksowe) powinny zostać zutylizowane po każdym 
użyciu. Przed i po użyciu rękawic niezbędne jest mycie 
i dezynfekcja rąk.

• Rękawice, maski i inne jednorazowe środki ochrony 
osobistej użyte w opiece nad pacjentem zakażonym 
przebywającym w domu, zanim zostaną zutylizowane 
jako odpady zakaźne8, powinny zostać umieszczone 
w pojemniku na odpady ze szczelną pokrywą w poko-
ju, w którym przebywa osoba chora.

• Należy unikać ekspozycji na skażone przedmioty z bez-
pośredniego otoczenia osoby zakażonej (np. nie należy 
współdzielić szczoteczki do zębów, papierosów, sztuć-
ców, naczyń, napojów, ręczników, myjek i pościeli).

• Jeśli pracownicy ochrony zdrowia zapewniają pacjen-
towi opiekę domową, to powinni przeprowadzić oce-
nę ryzyka epidemiologicznego i wybrać odpowiednie 
środki ochrony osobistej, tak aby było możliwe podą-
żanie za rekomendacjami w zakresie zapobiegania sze-
rzenia się zakażenia drogą kropelkową oraz kontaktu 
z osobą zarażoną.

Zwolnienie z domowej izolacji pacjentów z łagodnymi 
objawami, ale pierwotnie pozytywnym testem na obecność 
koronawirusa, ma miejsce po wykonaniu dwukrotnego testu 
PCR z osobnych próbek pobranych w odstępie 24 godzin.

Jeśli nie jest możliwe wykonanie testów na obecność ko-
ronawirusa, WHO zaleca, aby pacjenci po ustaniu objawów 
byli izolowani przez dodatkowe 2 tygodnie.

Krajowe zalecenia dotyczące procedury badania na obec-
ność koronawirusa są następujące:

1)  Po upływie 10–12 dni (u dzieci do 14 dni od wystąpienia 
objawów, a w przypadku pacjentów bezobjawowych po 
upływie 10–12 dni (u dzieci do 14 dni od pobrania wyma-

8 Lokalne służby sanitarne powinny wdrożyć działania mające na 
celu zapewnienie, że odpady zakaźne będą zutylizowane w dedyko-
wanym miejscu, a nie na otwartym, niemonitorowanym wysypisku.

zu wykazującego po raz pierwszy zakażenie, próbkobior-
ca pobiera wymaz kontrolny w miejscu izolacji wskaza-
nym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2)  W przypadku wyniku ujemnego pierwszego badania 
kontrolnego, wykonuje się drugie badanie kontrolne po 
przynajmniej 24 godzinach.

3)  Po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego (punkty 
6 i 7) pacjenta można zwolnić z izolacji, jednocześnie 
zalecając konieczność zachowania szczególnej higieny 
rąk przez przynajmniej 7 dni, licząc od ostatniego wyni-
ku ujemnego, ze względu na dłuższe utrzymywanie się 
wirusa w kale.

4)  Dzieci, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego 
przez kolejny tydzień nie powinny uczestniczyć w zaję-
ciach w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ KORONAWIRUSEM
Bliski kontakt zgodny z definicją przypadku z 22 marca 

2020 r.
Osoby (w tym pracownicy ochrony zdrowia), które mia-

ły styczność z pacjentami z podejrzeniem infekcji COVID-19, 
traktuje się jako eksponowane na zakażenie (osoby z kontak-
tu) i zaleca się im obserwację stanu zdrowia przez 14 dni od 
momentu ostatniego możliwego dnia spotkania z zakażoną 
osobą.

O osobie z kontaktu mówimy wówczas, gdy na 2 dni przed 
wystąpieniem symptomów bądź do 14 dni po miał miejsce:

1)  kontakt twarzą w twarz z osobą z COVID-19 na odległość 
1 metra przez dłużej niż 15 minut;

2)  ekspozycja związana ze świadczeniami z zakresu ochro-
ny zdrowia, włączając zapewnianie bezpośredniej opie-
ki pacjentom z COVID-19, pracę w zespole osób, pośród 
których znajduje się osoba zakażona koronawirusem, 
opiekę środowiskową nad pacjentem zakażonym koro-
nawirusem bądź przebywanie w tym samym środowi-
sku, co osoba chora na COVID-19;

3)  ekspozycja na drodze współpracy, w bliskim sąsiedztwie 
lub w jednym pomieszczeniu z pacjentem chorym na 
COVID-19 (np. wspólna sala wykładowa, klasa);

4)  ekspozycja na drodze podróży tym samym środkiem 
transportu (niezależnie od rodzaju) z pacjentem chorym 
na COVID-19;

5)  ekspozycja poprzez wspólne miejsce zamieszkania z pa-
cjentem zakażonym wirusem w ciągu 14 dni od począt-
ku wystąpienia u niego objawów9.

Opiekunowie powinni mieć ustalony sposób komunikacji 
z osobami nadzorującymi udzielanie opieki osobie z kontak-
tu w okresie obserwacji. Personel ochrony zdrowia powinien 
regularnie, telefonicznie kontrolować osoby przebywające 
w kwarantannie domowej, a jeżeli to możliwe, najlepiej jest 
prowadzić codzienne wizyty domowe, tak aby móc zlecać wy-
konanie odpowiednich badań diagnostycznych.

9 Większość domowych środków czystości zawierających wy-
bielacz to 5% roztwory podchlorynu sodu. Zalecenia na temat 
obliczania rozcieńczenia wybielacza można znaleźć na stronie 
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-
-cleaning-508.pdf.
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Osoby poddane kwarantannie domowej powinny być 
odpowiednio wcześnie poinformowane przez osoby nad-
zorujące jej przebieg o tym, gdzie i kiedy należy zgłosić się 
w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Informacje powin-
ny dotyczyć również preferowanego środka transportu, szcze-
gółowych zaleceń na temat tego, którędy wejść, odpowiedniej 
godziny przyjazdu i niezbędnych środków ochronnych, które 
należy przedsięwziąć.

Jeżeli osoba obserwowana w kwarantannie domowej 
rozwinie objawy, powinna podjąć następujące kroki:

1)  należy poinformować dedykowany oddział lub szpital 
zakaźny o planowanym przybyciu;

2)  w trakcie transportu do szpitala należy mieć założoną 
maskę ochronną;

3)  jeśli tylko to możliwe, należy unikać publicznego trans-
portu; transport karetką lub samochodem prywatnym 
powinien odbywać się w miarę możliwości ze wszystki-
mi otwartymi oknami;

4)  osoba, u której rozwinęły się objawy, powinna być po-
instruowana, by zawsze przestrzegać higieny związanej 
z układem oddechowym i higieny rąk oraz by zawsze 

stać lub siadać jak najdalej od innych osób (w odległo-
ści co najmniej 1 m), zarówno w czasie transportu, jak 
i w szpitalu;

5)  jakiekolwiek powierzchnie, które mogły zostać skażone 
wydzielinami z dróg oddechowych osoby z objawami 
COVID-19, powinny być wyczyszczone mydłem i deter-
gentem, a następnie zwykłymi produktami czyszczący-
mi zawierającymi 0,5% zawartość wybielacza (podchlo-
ryn sodu).

Uwaga!
Niniejsze wytyczne są tymczasowe (dostępne na 

dzień 16 marca 2020 r.) i mają zasięg globalny. Należy 
zatem zweryfikować na stronie internetowej: who.int/
publications-detail/home-care-for-patients-with-sus-
pected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-
-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts, 
czy nie zostały zaktualizowane i zachować rezerwę co do 
ich bezpośredniego stosowania w Polsce. Dokument nie 
zastępuje wytycznych urzędów państwowych, których 
zarządzenia są nadrzędne.

Tłumaczyła: Magdalena Rot 

Konsultowała: dr n. med. Weronika Rymer, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, 
Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet 
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

WPROWADZENIE
Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wskazó-

wek dotyczących stosowania masek medycznych w opiece 
domowej, w placówkach ochrony zdrowia i poza nimi na te-
renach objętych epidemią COVID-19. Zalecenia przeznaczone 
są dla specjalistów ochrony zdrowia, służb sanitarnych odpo-
wiadających za prewencję i kontrolę zakażeń (PKZ), osób za-
rządzających placówkami ochrony zdrowia oraz pracowników 
medycznych i środowiskowych. Dokument będzie aktualizo-
wany w miarę pojawiania się nowych danych.

Załącznik 8

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA MASEK MEDYCZNYCH W OPIECE DOMOWEJ, 
W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POZA NIMI PODCZAS EPIDEMII COVID-19
WYTYCZNE TYMCZASOWE WHO

Opracowanie na podstawie:
Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings 
in the context of COVID-19: interim guidance,  
(WHO, 19 marca 2020 r.) 
apps.who.int/iris/handle/10665/331493

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wirus wywołujący CO-
VID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową i przez kontakt 
bezpośredni. Narażony na potencjalnie zakaźną wydzielinę 
dróg oddechowych jest każdy, kto się znajdzie w odległości ≤1 
metra (bliski kontakt) od osoby z objawami ze strony układu 
oddechowego (np. kichanie, kaszel).

Maski medyczne to maseczki chirurgiczne lub zabiegowe, 
płaskie lub plisowane (mogą być wypukłe, w kształcie misecz-
ki), z troczkami lub gumkami wiązanymi z tyłu głowy.
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WSKAZÓWKI OGÓLNE
Noszenie maski medycznej stanowi jeden ze środków za-

pobiegawczych mogących ograniczyć rozprzestrzenianie się 
niektórych chorób układu oddechowego, w tym COVID-19. 
Sama maska nie zapewnia jednak odpowiedniej ochrony, dla-
tego należy podejmować także inne działania profilaktyczne. 
Aby zapobiec przeniesieniu wirusa wywołującego COVID-19, 
należy również przestrzegać zasad higieny rąk oraz wdrożyć 
inne środki PKZ. WHO opracowała wskazówki dotyczące dzia-
łań z zakresu PKZ w ramach opieki w warunkach domowych10 
i szpitalnych11 nad pacjentem z podejrzeniem COVID-19.

Noszenie maski medycznej w sytuacji, gdy nie jest to 
wskazane, może generować niepotrzebne koszty i problemy 
z zaopatrzeniem, a także wytworzyć fałszywe poczucie bezpie-
czeństwa, które prowadzi do zaniedbania innych niezbędnych 
działań zapobiegawczych, takich jak higiena rąk. Ponadto nie-
odpowiednie noszenie maski może zmniejszać jej skuteczność 
w ograniczaniu transmisji wirusa.

POSTĘPOWANIE W ŚRODOWISKU  
POZA PLACÓWKAMI OCHRONY ZDROWIA  
I POZA DOMEM
Osoby bez objawów ze strony układu oddechowego po-

winny:
1)  unikać skupisk ludzkich oraz zamkniętych, zatłoczonych 

przestrzeni;
2)  utrzymywać co najmniej 1-metrową odległość od osób 

z objawami ze strony układu oddechowego (takimi jak 
np. kaszel, kichanie);

3)  często dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu, 
jeśli nie ma na nich widocznych zabrudzeń, a jeśli są wi-
docznie zabrudzone – umyć je wodą i mydłem;

4)  podczas kaszlu i kichania zasłaniać nos i usta dołem łok-
ciowym lub chusteczką higieniczną, którą trzeba wyrzu-
cić natychmiast po użyciu, a następnie zdezynfekować 
lub umyć ręce;

5) powstrzymywać się od dotykania ust i nosa.
Osoby, które nie są chore, nie muszą nosić maski medycz-

nej, ponieważ nie ma dowodów na jej działanie ochronne 
w takich przypadkach. W niektórych państwach można jed-
nak wdrożyć taką praktykę np. ze względów zwyczajowych. 
Należy przestrzegać zasad prawidłowego zakładania, zdej-
mowania i utylizacji masek oraz pamiętać o higienie rąk po 
ich zdjęciu.

Osoby z objawami ze strony układu oddechowego po-
winny:

1)  nosić maskę medyczną, a w razie wystąpienia gorączki, 
kaszlu lub trudności w oddychaniu jak najszybciej za-
sięgnąć porady lekarza;

2)  przestrzegać zasad prawidłowego używania masek opi-
sanych w dalszej części dokumentu.

10 World Health Organization: Home care for patients with CO-
VID-19 presenting with mild symptoms and management of conta-
cts: interim guidance, 2020.

11 World Health Organization: Infection prevention and control 
during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, 
2020.

POSTĘPOWANIE PODCZAS OPIEKI W DOMU
WHO zaleca izolację i leczenie w warunkach szpitalnych 

wszystkich osób z laboratoryjnie potwierdzonym zakaże-
niem koronawirusem wywołującym COVID-19. Wszystkie 
osoby z podejrzeniem COVID-19 i objawami ciężkiego i ostre-
go zakażenia układu oddechowego powinny zostać poddane 
segregacji (triaż) w miejscu pierwszego kontaktu z syste-
mem opieki zdrowotnej i w zależności od ciężkości choroby 
– odpowiedniemu leczeniu.

WHO zaktualizowała wytyczne dotyczące leczenia pacjen-
tów z ostrym zakażeniem układu oddechowego związanym 
z COVID-19, które obejmują również populacje o zwiększo-
nym ryzyku (np. osoby starsze, osoby przewlekle chore, ko-
biety w ciąży i dzieci).

Jeżeli izolacja wszystkich pacjentów w warunkach szpi-
talnych nie jest możliwa, w pierwszej kolejności należy 
zapewnić hospitalizację osobom, u których prawdopodo-
bieństwo ciężkiego przebiegu choroby jest największe, czyli 
pacjentom w stanie ciężkim lub krytycznym, a także chorym 
z łagodnymi objawami, jeśli są obciążeni zwiększonym ryzy-
kiem z powodu wieku (>60 lat) lub chorób współistniejących 
(np. przewlekła choroba układu krążenia lub układu oddecho-
wego, cukrzyca, choroba nowotworowa).

Jeśli nie ma możliwości izolacji w warunkach szpitalnych 
wszystkich chorych z łagodnymi objawami, osoby bez czyn-
ników ryzyka można izolować w innych obiektach (np. przy-
stosowane do tego celu hotele, stadiony lub sale sportowe) 
do czasu ustąpienia objawów i uzyskania ujemnych wyników 
badań laboratoryjnych w kierunku COVID-19.

Innym rozwiązaniem dla grupy pacjentów z łagodny-
mi objawami i bez czynników ryzyka jest izolacja domowa. 
Opiekę w warunkach domowych można również rozważyć 
w sytuacji, w której leczenie szpitalne jest niemożliwe lub nie-
bezpieczne (np. z powodu ograniczonej liczby miejsc lub nie-
wystarczających zasobów do sprawowania opieki w szpitalu).

W opiece domowej powinno się postępować zgodnie ze 
specjalnymi wskazówkami dotyczącymi PKZ.

Osoby z podejrzeniem COVID-19 i łagodnymi objawami 
ze strony układu oddechowego powinny:

1)  często dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu, 
jeśli nie ma na nich widocznych zabrudzeń, a jeśli są wi-
docznie brudne, umyć je wodą i mydłem;

2)  utrzymywać co najmniej 1-metrowy dystans od innych 
osób;

3)  stosować maski medyczne – osoby, które dobrze to-
lerują maski, powinny je nosić tak często, jak to moż-
liwe, i wymieniać co najmniej raz dziennie, natomiast 
osoby, które ich nie tolerują, powinny rygorystycznie 
przestrzegać higieny dróg oddechowych (tzn. podczas 
kaszlu i kichania zasłaniać nos i usta dołem łokciowym 
lub chusteczką higieniczną, którą trzeba wyrzucić na-
tychmiast po użyciu, a następnie zdezynfekować lub 
umyć ręce);

4)  poprawić przepływ powietrza w pomieszczeniach miesz-
kalnych przez jak najczęstsze otwieranie okien i drzwi.

Opiekunowie i osoby mieszkające z osobami z łagodny-
mi objawami ze strony układu oddechowego i podejrzeniem 
COVID-19 powinni:
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1)  często dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu, 
jeśli nie ma na nich widocznych zabrudzeń, a jeśli są wi-
docznie zabrudzone – umyć je wodą i mydłem;

2)  utrzymywać co najmniej metrową odległość od osoby 
chorej;

3)  nosić maskę medyczną, gdy znajdują się w tym samym 
pomieszczeniu co chory;

4)  wyrzucać chusteczki higieniczne skażone wydzielinami 
z dróg oddechowych natychmiast po użyciu, a następnie 
zdezynfekować lub umyć ręce;

5)  poprawić przepływ powietrza w pomieszczeniach miesz-
kalnych przez jak najczęstsze otwieranie okien.

POSTĘPOWANIE W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA
Osoby z objawami ze strony układu oddechowego po-

winny:
1)  nosić maskę medyczną podczas oczekiwania na segre-

gację (triaż) oraz podczas transportu w obrębie placów-
ki;

2)  nosić maskę medyczną podczas przebywania w miej-
scach przeznaczonych dla osób z podejrzeniem lub roz-
poznaniem COVID-19;

3)  podczas izolacji w pomieszczeniu jednoosobowym nie 
zakładać maski medycznej, lecz zasłaniać usta i nos 
podczas kaszlu i kichania chusteczką higieniczną, któ-
rą należy wyrzucić natychmiast po użyciu, a następnie 
zdezynfekować lub umyć ręce.

Pracownicy medyczni powinni: 
1)  nosić maskę medyczną podczas każdej wizyty w sali, 

w której przebywają pacjenci z podejrzeniem lub rozpo-
znaniem COVID-19;

2)  stosować maski z filtrem oddechowym klasy N95 (cer-
tyfikowane przez US National Institute for Occupational 

Safety and Health), FFP2 (standard Unii Europejskiej) 
lub ich odpowiedniki zawsze podczas wykonywania 
procedur związanych z powstawaniem aerozolu (np. 
podczas intubacji dotchawiczej, nieinwazyjnej wentyla-
cji, tracheotomii, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
wentylacji manualnej przed intubacją i bronchoskopii).

ZASADY STOSOWANIA MASEK MEDYCZNYCH
Przy korzystaniu z masek medycznych zasadnicze znacze-

nie dla zapewnienia ich skuteczności i uniknięcia dalszej trans-
misji zakażenia mają ich prawidłowe użytkowanie i utylizacja.

Przedstawione poniżej zasady prawidłowego używa-
nia masek medycznych wynikają z praktyki w placówkach 
ochrony zdrowia:

1) zakładaj maskę ostrożnie, upewnij się, że zakrywa usta 
i nos, a następnie zawiąż ją tak, by jak najmniej odstawała od 
twarzy;

2)  unikaj dotykania założonej maski;
3)  stosuj odpowiednią technikę zdejmowania maski: nie do-

tykaj przedniej części, tylko rozwiąż troczki z tyłu głowy;
4) po zdjęciu maski lub jej przypadkowym dotknięciu 

zdezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu lub umyj je 
wodą i mydłem, jeśli są widocznie zabrudzone;

5) wilgotną maskę wymień na nową, czystą i suchą;
6)  nie korzystaj ponownie z maski jednorazowego użytku;
7)  maskę jednorazową wyrzuć natychmiast po użyciu.
W żadnych okolicznościach nie zaleca się stosowania ma-

sek z tkaniny (np. bawełny lub gazy).

WHO ściśle monitoruje rozwój epidemii COVID-19 i w razie 
potrzeby będzie aktualizować zalecenia. W przypadku nie-
wprowadzenia aktualizacji dokument automatycznie straci 
ważność po 2 latach od daty publikacji.
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ZALECENIA POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK RATUNKOWYCH 
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII W POLSCE  
I STALE ROSNĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19  
– CHOROBĘ WYWOŁANĄ PRZE WIRUSA SARS-COV-2

Gdańsk, 15.04.2020
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STANOWISKO NR 34
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 R.
w sprawie uznania choroby zakaźnej  wywołanej u pielęgniarki lub położnej
wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową
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Warszawa, 21 kwietnia 2020

ZPM.6131.23.2020.MS

Pani

Zofia Małas

Prezes

Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych 

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki 

lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Zgodnie z art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r. 

poz. 1040, z późn. zm.), za chorobę zawodową uznaje się chorobę, wymienioną 

w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można 

stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona 

spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących 

w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Wykaz chorób 

zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 

chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego 

zakończenia pracy w narażeniu zawodowym określa załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1367). W pkt 26 tego wykazu jako chorobę zawodową wpisano - choroby zakaźne 

lub pasożytnicze albo ich następstwa. 

W świetle art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), zwanej 
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dalej „ustawą”,  choroba zakaźna to  choroba, która została wywołana przez biologiczny 

czynnik chorobotwórczy. 

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1  ustawy, załącznik do ustawy określa wykaz zakażeń 

i chorób zakaźnych do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Ponadto przepis art. 

3 ust. 2 ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia  do ogłoszenia, 

w drodze rozporządzenia, innych zakażeń lub choroby zakaźnej niż wymienione w ww. 

załączniku do ustawy, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Do zakażeń 

lub chorób zakaźnych ogłoszonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa wyżej, 

stosuje się przepisy ustawy. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy zostało wydane 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-COV-2 (Dz.U. poz. 325), w świetle którego, zakażenie 

koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A zatem zarówno wykaz zakażeń i chorób zakaźnych stanowiący załącznik do ustawy 

jak i objęcie przepisami ustawy innego zakażenia czy choroby zakaźnej w drodze 

rozporządzenia Ministra Zdrowia nie stanowi zamkniętego katalogu tych zakażeń czy 

chorób zakaźnych w celu orzekania o chorobie zawodowej, o której mowa w art. 2351 

Kodeksu pracy. Odniesienie w  załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

czerwca 2009 r w sprawie chorób zawodowych w sposób ogólny do chorób zakaźnych 

wskazuje na ich rozumienie zgodnie z definicją zawartą w ww. art. 2 pkt 3 ustawy, przy 

uwzględnieniu narażenia zawodowego. 

W świetle powyższego brak jest uzasadnienia na wprowadzenie proponowanej  zmiany 

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, gdyż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  Covid 19  jest chorobą zakaźną. Stwierdzenie choroby zawodowej 

w przypadku Covid 19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku 

innych chorób zakaźnych.

  Z poważaniemz upoważnienia 

Ministra ZdrowiaJózefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 775 
 

 

obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 
ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1. Dzień końcowy 
objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk. Informacja zawiera pouczenie o treści § 3. 

5. Przekazanie informacji o objęciu ograniczeniem osoba, o której mowa w ust. 3, potwierdza pisemnie wraz ze 
wskazaniem daty doręczenia. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu dokonuje się adnotacji o przekazaniu 
informacji o objęciu ograniczeniem przez kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lub osobę przez 
niego upoważnioną wraz z podaniem informacji o przyczynie niemożności uzyskania podpisu oraz wskazaniem daty dorę-
czenia. 

6. W przypadku gdy informację o objęciu ograniczeniem dostarczono w terminie późniejszym niż określony w tej in-
formacji jako dzień początkowy, ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od dnia powiadomienia osoby objętej 
ograniczeniem. Osoba objęta ograniczeniem dokonuje adnotacji o terminie otrzymania informacji w obecności osoby prze-
kazującej. 

§ 2. 1. Wykaz stanowisk, wraz z listą zatrudnionych na nich osób obejmującą imię i nazwisko każdej osoby objętej 
ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3, jej numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, kierownik podmiotu 
leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przekazuje raz w miesiącu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w postaci 
elektronicznej, w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, do właściwego miejscowo wojewody oraz 
dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Wojewoda i dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przetwarzają dane, o których mowa 
w ust. 1, w celu zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania i zwalczania COVID-19. 

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor od-
działu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny 
mimo objęcia jej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o wyrażeniu zgody jest przekazywana nie-
zwłocznie na piśmie wnioskodawcy, osobie, której dotyczy wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego, o którym mowa 
w § 1 ust. 1, oraz wojewodzie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wnosi się do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
właściwego ze względu na miejsce działania podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w którym udziela świad-
czeń zdrowotnych osoba wykonująca zawód medyczny objęta ograniczeniem. 

§ 3. 1. Pracodawca inny niż podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zatrudniający pracownika będącego osobą, 
o której mowa w § 1 ust. 3, udziela temu pracownikowi, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na okres ustalony zgodnie 
z § 1 ust. 4 i 6. 

2. Przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, stanowi podstawę do za-
przestania w okresie ustalonym zgodnie z § 1 ust. 4 i 6: 

1) świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy, 

2) wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej 

– wykonywanych poza podmiotem leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się: 

1) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

2) do osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w przypadku gdy udzielając świadczeń w innych podmiotach niż określone 
w § 1 ust. 1, nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. 

§ 4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przekazuje po raz pierwszy dokumenty, o których 
mowa w § 2 ust. 1, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko ST
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KOMU PRZYSŁUGUJE?
Zatrudnionym w podmiotach leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

(tzw. szpitale jednoimienne) lub,
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzie-

lane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19, z w a n y c h  d a l e j  „ S z p i ta l e m”.

Tym którzy zostaną objęci przez kierownika podmiotu 
leczniczego zakazem pracy w innym miejscu – imienny wpis 
do wykazu stanowisk objętych ograniczeniem. 

Osobom, które złożą pisemne oświadczenia obejmujące 
przede wszystkim informację o wysokości wynagrodzenia z ty-
tułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu 
niż Szpital, otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo mie-
siąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ww. 
ograniczeniem (do wyboru). Oświadczenie, o którym mowa 
powyżej, składa się do dyrektora Szpitala. 

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. 

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE?
Osobom skierowanym do pracy w podmiotach wskaza-

nych w pkt. 1 decyzją administracyjną.
Osobom pracującym w DPSach. 
Osobom, którzy poza Szpitalem pracują bez bezpośrednie-

go kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zaka-
żenie (nie obowiązuje wtedy też ograniczenie pracy).

ZA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE DODATKOWE ŚWIADCZENIE?
Za okres objęcia ograniczeniem, to jest od czasu wpisania 

do wykazu stanowisk do czasu odwołania wpisu do wykazu, nie 
później jednak niż do czasu odwołania epidemii lub stanu zagro-
żenia epidemicznego w zależności od tego co nastąpi później. 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA?
Wysokość tego świadczenia będzie równa:
1) 80% wartości wynagrodzenia pobieranego poza Szpita-

lem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przy-
padku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związ-
ku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż Szpital,

albo
2) 50% wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego 

w Szpitalu  w pozostałych przypadkach, w tym w przypadku 
braku zatrudnienia w innym podmiocie,

W każdy z powyższych przypadków, nie więcej niż 10.000 zł.

Przykłady:
1) Osoba, która w Szpitalu ma wynagrodzenie (na podsta-

wie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w wysoko-
ści 4.000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym ob-
jęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 
10.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wyso-
kości 8.000 zł;

2) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wy-
sokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy 
cywilnoprawnej) i nie otrzymywała wynagrodzenia w innych 
podmiotach może otrzymać dodatek w wysokości 2.000 zł;

3) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wy-
sokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy 
cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzają-
cym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż 
Podmiot 1.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe 
w wysokości 2.000 zł;

4) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wy-
sokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy 
cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzają-
cym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż 
Podmiot 20.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe 
w wysokości 10 000 zł.

Czy wymiar dodatkowego świadczenia dla wszystkich 
zawodów medycznych jest taki sam?

Tak, nie ma żadnych odrębności ze względu na rodzaj wy-
konywanego zawodu medycznego. 

Co z wynagrodzeniem dla osób skierowanych do pracy 
w szpitalach jednoimiennych na podstawie decyzji admini-
stracyjnej?

Jego wymiar określono w komunikacie Ministra Zdrowia 
z 24 marca 2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/skiero-
wanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii.

Źródła:
Komunikat NFZ z 30 kwietnia 2020 r.: https://www.nfz.gov.pl/aktu-

alnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-dodatko-
wych-srodkow-dla-osob-udzielajacych-swiadczen-w-podmio-
tach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html

Komunikat Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2020 r.:  https://www.
gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-
-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-covid-19

Komunikat Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2020 r.:  https://www.
gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-
-epidemii

DODATKOWE ŚWIADCZENIE 
Z TYTUŁU OGRANICZENIA 
W WYKONYWANIU PRACY W WIELU 
MIEJSCACH W ZWIĄZKU Z COVID-19
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Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z radosną wieścią wrócić.

Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas na zawsze  
nasza Koleżanka Pielęgniarka

BASIA WINCAŁOWICZ
Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Można odejść na zawsze, by stale być blisko
Ks. Jan Twardowski

Płynące z głębi serc, wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża dla Pani 

Małgorzaty Janiak
składają Koleżanki i Koledzy

„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci 
Wisława Szymborska

Koleżance 

Małgorzacie Janiak 
Wyrazy szczerego współczucia, słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci Męża składa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

POŻEGNANIA

•

•
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Czasami można wyleczyć.
Często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




