
Koronawirus SARS-CoV-2

Schemat postqpowania dla zespol6w ratownictwa
medycznego systemu Pafistwowe Ratownictwo

Medyczne

Algorytm postepowania w przypadku podejrzenia zakaienia koronawirusem
SARS-CoV-2

Zastosuj dostepne Srodki ochrony osobistej
Obowiqzujq ubrania jednorazowe z dlugim rqkawem, rqkawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przyfbice
chroniqce oczy, higiena rqk zwlaszcza w kontakcie z wydzielinamidrog oddechowych chorego, maseczka twarzowa -

powinna mied filtr FFP2 albo FFP3, N 95 idobrze przylegai do twarzyi w przypadku braku powinna byi przynajmniej
maseczka chirurgiczna. Nie dopuszcza siq maseczek papierowych ani fizelinowych.

Przeprowadzajqc wywiad medyczny w uzasadnionych przypadkach rozszerz
go pod kEtem wystqpowania poniiszych kryteri6w

KRYTERIUM A

Postqpowanie z osobq bez

obiaw6w chorobowvch ale.
ktora

w okresie ostatnich 14 dni:
. miala bliski kontakt z osobE, u kt6rej stwierdzono zakaienie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

tUB
. pracowala lub przebywata jako odwiedzajqcy w.iednostce opieki zdrowotnej, w kt6re.j leczono pacjentow

zaka20nych SARS-CoV

tUB
. pod162owata / przebywala w regionie, w ktorym utrzymuje siq transmisja koronawirusa SARS-CoV-2*
*monitoring aktualnych informacji na temat region6w, w kt6rych utrzymuie siq transmisja koronawinrsa SARS-CoV-2 5tronie gis.gov.pl

wg stanu na 24.02.2020 - Chiiska Repub ika Ludowa, Korea Potudniowa, Wloch (w szczegolnoici reglonyr Lombardia, Wenecja Euganeiska,

Piemont, Emiiia Romania, Lacjum), lran, laponia, Tajlandia, Wietnam, Singapur iTajwan

Postqpowa n ie z osobE

z obiawami chorobowvmi stan
podgorqczkowy, kaszel, zle

sa mopoczucie, nie2yt nosa, b6l
gardla !!!akichkolwiek oznak

takich iak dusznoii lub trudnosci w

oddvcha niu, wzmo2one

oddvcha n ie oraz, kt6ra

Postqpowanie z osobq z objawami ostrei
oddechowvch (eoraczka

oraz iednym z objaw6w: kaszel,

duszno(6, nadmierna potliwo6a, b6l
mie(ni, zmeczenie) oraz, ktora:

KRYTERIUM C

infekcii d16g

KRYTERIU M CKRYTERIU M BKRYTERIUM A

1. Uzyskaj dane osobowe
(imiq, nazwisko, ad res i

telefon ) pac.ienta.

2. Poinformuj osobq o

konlecznoici zgloszenia siq na

konsultacjq lekarskq -

(unikalEc tra nsportu
publicznego iskupisk ludzi) -
ZALECA SIE WIZYTE DOMOWA

LEK, POZ.

1. Uzyskaj dane osobowe (imiq,

nazwisko, ad res itelefon) pacjenta.

2. Poinformuj rodzinq iosoby z

najbli2szego kontaktu pacjenta o

koniecznoSci prowadzenia u siebie

samoobserwacji przez okres 14 dni od

czasu ostatnie8o kontaktu z osobq, u

kt6rej wystqpilo podejrzenie

zaka2enie SARS-CoV-2 w tym

1. Uzyskaj dane osobowe
(imiq, nazwisko, ad res i

telefon) pacjenta.

2. Poinformuj osobq o
konieczno6ci prowadzenia u

siebie samoobserwacji przez

okres 1.4 dni od czasu

kontaktu z osobq, u kt6rej

stwierdzono zakaienie SARS-

CoV-2 w m codziennego

KRYTERIUM B

I



3. Poinformuj pacjenta o

konieczno6ci czqstego mycia
rqk, higienie kaszlu.

4. Po inform uj, o konieczno6ci
ko ntaktu z Powiatowym
lnspektorem Sanitarnym
wlaSciwym ze wzglqdu dla

mie.jsca podejrzenia.

5. Poinformuj pacjenta, 2e w
przypadku poBorszenia stanu
zd rowia t.j. duszno(t lub

trudno:ici w oddycha niu,

wzmo2one oddycha n ie,

konieczna jest konsultacja
lekarska bezpo(red nio w
oddziale zakainym (unikajqc

transpo rtu pu blicznego i

skupisk ludzi).

6. W przypadku stanu naglego
zagr oienia zd rowotnego
poinformuj o m02liwo6ci
wezwania ZRM (112; 999).

7. Pozostaw pacjenta w miejscu
wezwania.

(ra no i wieczorem) pomiaru
temperatu ry.

3. Poinform uj, o koniecznoici
kontaktu z Powiatowym
lnspektorem Sa nita rnym
wta(ciwym ze wzglqdu dla

miejsca podejrzenia.

4. Poinformuj osobe o
koniecznoici zgtoszenia siq

na konsultacjq lekarskq
(unikajqc tra nsportu
publicznego i skupisk ludzi),

w przypad ku objaw6w takich
jak stan podgorqczkowy,

kaszel, zle sa mopoczucie,

nie2yt nosa, b6l gardla

ZALECA SIE WIZYTE

DOMOWA LEK. POZ.

5. Poinformuj osobq o
konieczno6ci zgloszenia siq

na konsultacjq lekarskE

bezpoSrednio do oddzialu
zakainego (unikajqc

tra nsportu pu blicznego i

skupisk ludzi), w przypad ku

objaw6w ostrej infe kcji d169

oddechowych (gorqczka 38oC

i powy2ej oraz.jednym z

objaw6w: kaszel, dusznoSi,
nad mierna potliwoSi, b6l
mie6ni, zmqczenie).

6. Pozostaw pacjenta w
m iejscu wezwa n ia.

codziennego (rano i wieczorem)
pomiaru temperatury.

3. Skontaktuj siq z DMW celem
ustalenia wolnego miejsca w
oddzia le zakainym.

4. Tra nsport pacjenta ambulansem
umo2liwiajqcym przew6z chorego w
warun kach zapewniajEcych jego

izolacjq (personel wyposarony w
odpowiednie Srodki ochrony
osobistej).

5. Zastosuj Srodki ochrony dla pacjenta

- maseczka ochronna, zwtaszcza,
je6li pacjent kicha lub kaszle.

6. Po zrealizowaniu wyjazdu i

przekazaniu pacjenta konieczna jest

dezynfekcja am bula nsu irodkami
przeciwwirusowymi.

Nr tel
Powiatowy lnspektor Sanitarny

Wojewodzki lnspektor Sanitarny



Koronawirus SARS-CoV-2

Schemat postqpowania dla dyspozytor6w medycznych
systemu Paristwowe Ratownictwo Medyczne

KRYTERIUM A

Postqpowa n ie z osobE bg!
obiaw6w chorobowvch ale,

kt6ra

w okresie ostatnich 14 dni:
. miala bliski kontakt z osobE, u kt6rej stwierdzono zaka2enie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

LUB

. pracowata lub przebywala jako odwiedzajqcy w jednostce opieki zdrowotnej, w kt6rej leczono pacjentow

zaka2onych SARS-CoV

LUB

. podr62owala / przebywala w regionie, w kt6rym utrzymuje sie transmisja koronawirusa SARS-CoV-2'

'monrtorinB aktualnych informacji na temat regiondw, w ktdrych utrrymuje sig transmisja koronawirusa SARS-Cov-2 stronie gis.Eov.pl

wg stanu na 24.02.2020 - Chiiska Republika Ludowa, Korea Poludniowa, Wloch (w szczeg6lnojci regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska,

Piemont, Emilia Romania, Lac um), lran, Japonia landia Wietnam, Sin

1

p

a ur iTa wan

1. Uzyskaj dane osobowe
(imiq, nazwisko, adres i

telefon) pacjenta.

2. Poinformuj osobq o
koniecznoici prowadzenia

u siebie samoobserwacji
przez okres L4 dni od czasu

kontaktu z osobq, u kt6rej
stwierdzono zakaienie
SARS-CoV-2 w tym
codziennego (rano i

wieczorem) pomiaru

temperatury.
3. Poinformuj, o konieczno5ci

kontaktu z Powiatowym

1. Uzyskaj da ne osobowe

{imiq, nazwisko, ad res itelefon)
pa cje n ta.

2. Poinformuj osobq o koniecznosci

zgloszenia siq na konsultacje
lekarskq - (unikajqc tra nsportu
publicznego i skupisk ludzi) -
ZALECA SIq WIZYTE DOMOWA

LEK, POZ.

3. Poinformuj pac.ienta o

konieczno5ci czqstego mycia rqk,

higien ie kaszlu.

4. Poinformuj, o konieczno(ci

konta ktu z Powiatowym
lnspektorem Sa nita rnym

Algorytm postepowania w przypadku podejrzenia zakaienia koronawirusem
SARS-CoV-2

Przeprowadi wywiad medyczny na podstawie procedury o96lnej zawartej
w algorytmach dla dyspozytora medycznego

W uzasadnionych przypadkach rozszerz wywiad pod kqtem wystqpowania
poniiszych kryteri6w

t

wzmo2one oddvch a n ie gIEZ, ktora

KRYTERIUM B

Postepowanie z osobq z objawami
ostrei infekcii d16g oddechowych
(eoraczka oraz iednvm z obiaw6w:

kaszel, dusznoSd, nadmierna

U
oKRYTERIUM C

liwo56 azb6l mi osnl zm czente
kt6ra:

KRYTERIU M CKRYTERIUM A KRYTERIUM B

1. Uzyskaj dane osobowe (imiq,

nazwisko, adres i telefon)
pacjenta.

2. Poinformuj pacjenta, aby unikal
konta ktu z innymiosobamioraz
pozostal w miejscu aktualnego
pobytu do czasu przyjazd u

zespolu ratownictwa
medycznego.

3. Przeka2 osobie zglasza.jqcel, 2e

rodzina i osoby z najblizsze8o

konta ktu pacjenta powinny
prowadzii u siebie

samoobserwacjq przez okres 14

dni od czasu ostatnie8o kontaktu

I

Postqpowa nie z osobE

z obiawami chorobowvmi sta n

podgorqczkowy, kaszel, zte

samopoczucie, nie2yt nosa, b6l gardla

BEZ iakichkolwiek oznak takich iak

duszno6i lub trudno6ci w oddvchaniu.
I
I

I



lnspektorem Sanitarnym
wlaSciwym ze wzglqdu dla
miejsca podejrze nia.

4. Poinformuj osobq o
koniecznoici zgloszenia siq

na konsultacjq lekarskE
(unikajEc tra nsportu
publicznego i skupisk ludzi),
w przypad ku obiaw6w
takich jak stan
podgorqczkowy, kaszel, zle

samopoczucie, niezyt nosa,

bol gardla

ZALECA SIE WIZYTE

DOMOWA tEK. POZ.

5. Poinformuj osobq o

konieczno6ci zgloszenia siq

na konsultacjq lekarskq
bezpo!rednio do oddzialu
zakainego (unikajqc

transportu publicznego i

skupisk ludzi), w przypad ku

ob.iaw6w ostrej infekcji
d169 oddechowych
(gorqczka 38oC i powy2ej

oraz jednym z objaw6w:
kaszel, duszno5i,
nadmierna potliwo(i, b6l
miq(ni, zmqczenie,
wzmoione oddychanie).

wla6ciwym ze wzglqd u dla

miejsca podejrzenia.

5. Poinformuj, 2e w przypadku
pogorszenia stanu zd rowia t.j.
gorqczka 38oC i powy2ej oraz
jednym z objaw6w: kaszel,

dusznoSt, nad mierna potliwo(i,
bol miqini, zmqczenie, wzmo20ne

oddychanie), konieczna jest

konsultacja lekarska

bezpoSred n io w oddziale
za kainym (unikajqc tra nsportu
publicznego i skupisk ludzi).

6. W przypadku stanu naglego
zagro2enia zdrowotnego
poinformuj o mo2liwo(ci
wezwania ZRM (112; 999).

z osobq, u kt6rej wystqpito
podejrzenie zaka2enia SARS-CoV-

2 w tym codziennego (rano i

wieczorem) pomiaru
temperatury.

4. Wydaj zespolowi ratownictwa
medycznego dyspozycjq wyjazd u

ambulansem umo2liwiajqcym
przew6z chorego w warunkach
zapewniajqcych jego izolacjq
(personel wyposa2ony w
odpowiednie irodki ochrony
osobistej).

5. Skontaktuj sie z WKRM celem
usta lenia wolnego miejsca w

oddziale zaka2nym.

6. Wska2 zespolowi ratownictwa
medycznego dyspozyc.le co do
docelowego miejsca, w ktorym
pacjent bqdzie hospitalizowany w
wa runkach izolacji.

7. Niezwlocznie poinformuj szpital,
o kt6rym mowa w pkt. 6 o

skierowaniu do niego pacjenta
podejrzanego o zaka2enie

koronawirusem SARS-CoV-2.

Ka2da osoba manifestujqca objawy ostrej infekcji d169 oddechowych w zwiqzku zaka2eniem koronawirusem SARS-

CoV-2 powinna byi hospitalizowana w oddziale zakainym (obserwacyjno-zaka2nym) z zapewnieniem osobnej sali

z petnym wqzlem sanitarnym oraz dedykowanym personelem lub izolacji oddechowej iScislego rezimu sanitarnego

Zlei cztonkom ZRM natychmiastowe zastosowanie dostqpnych Srodk6w ochrony osobistej zabezpiecza.jqcych przed

bezpo(rednim kontaktem z wydzielinami d169 oddechowych chorego:

obowiqzujq ubraniajednorazowe z dlugim rqkawem, rqkawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przylbice

chron iqce oczy, higiena rqkj

- maseczka twarzowa - powinna miei filtr FFP2 albo FFP3, N 95 idobrze przylegai do twarzy; w przypadku braku
powinna byi pr2ynajmnie.i maseczka chirurgiczna. Nie dopuszcza siq maseczek papierowych ani fizelinowych.

Srodki ochrony dla pacjenta - powinna byi zastosowana maseczka ochronna, zwlaszcza, je6li pacjent kicha lub
kaszle.

W przypadku potwierdzenia podejrzenia zakarenia koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania medycznych
czynno6ci ratunkowych przez zesp6l ratownictwa medycznego niezwlocznie poinformuj szpital o skierowaniu do
nte o pacje nta de rza ne o o zaka2enie

Nr tel
Powiatowy lnspektor Sanitarny

Wojew6dzki lnspektor Sanitarny



Koronawirus SARS-CoV-2

Schemat postqpowania dla POZ, AOS, N|SOZ

Algorytm postepowania w przypadku podejrzenia zakaienia koronawirusem
SARS-CoV-2.

W uzasadnionych przypadkach rozszerz wywiad medyczny pod kqtem
wystqpowania poniiszych kryteri6w

NIE ZAWSZE OBJAWY W POWIAZANTU Z KONTAKTEM W OKRESTE ODSTANTCH

14 DNTSWTAOCZ4 O KORONAWTRUS SARS-CoV-2

PODOBNE OBJAWY MANIFESTUJE GRYPA I PARAGRYPA

Postqpowa n ie z osobE bC!
obiaw6w chorobowvch ale, ktora:

KRYTERIUM A

Postqpowa nie z osobq
z obiawami chorobowymi oraz,

KRYTERIUM B

ktora

KRYTERIUM C

w okresie ostatnich 14 dni:
4. miata bliski kontakt z osobq, u kt6rej stwierdzono zakazenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
tUB

5. pracowala lub przebywala jako odwiedzajqcy w jednostce opieki zdrowotnej, w kt6rej leczono pacjent6w

zaka2onych SARS-CoV

LUB

6. podro2owala / przebywala w regionie, w kt6rym utrzymuje siq transmisja koronawirusa 5ARS-CoV-2*
imonrtoring aktualnych informacji na temat regionow, w kt6rych utrtymuje siq transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 stronie Bis.gov.pl

wg stanu na 24.02-2020 - Chiriska Republika Ludowa, Korea Poludniowa, Wloch (w szczegdlno(ci regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska,

Piemont, Emilia Romania, Lacjum), lran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur iTajwan (ze wzgledu na szerzenie siq wirusa w populacji)

POSTEPOWANIE Z PACJENTEM

RozwA2 oRGANtzAcJE wtzyr DoMowycH - oGRANrcz RyzyKo rRANsMtsJt
K RYTER IU I\,1 CKRYTERIU M A KRYTERIUIV] B

1. Uzyskaj dane osobowe (imiq,

nazwisko, adres i telefon) pacjenta.

2. Ustal miejsce hospitalizacji pacjenta

w oddziale zakainym lub

obserwacyjno - zaka2nym (wykaz

oddzial6w dostqpny na stronach
in ternetowych MZ).

3. Zo rgan izuj transport sanitarny'
celem przewiezienia pacjenta do
oddzialu zakainego.

4. Zastosuj 6rodki ochrony dla pacjenta

- maseczka ochron na, zwtaszcza,.ie:ili

pacje nt kicha lub kaszle.

5. Poinformuj Powiatowe8o lnspektora

1. Uzyskaj da ne osobowe
(imiq, nazwisko, ad res i

te lefon) pacjent.

podgorqczkowy, kaszel, zle

sa mo poczucie, niezyt nosa,

b6l gardta BEZ iakichkolwiek

wzmo2one oddyqha n!c nie

wymaga hospitalizacji, chyba

2e istnieje obawa szybkiego
pogorszenia stanu klinicznego

3. Zaleca siq dalsze leczenie w

trudnoSci o

oznak takich ak d

np. stanob awamt

nth

2. Pacjent z

1. Uzyskaj dane osobowe
(imie, nazwisko, adres i

telefon) pacjenta.

2. Poinformuj osobq o

kon ieczno6ci prowadzenia u

siebie samoobserwac.ii przez

okres 14 dni od czasu

kontaktu z osobq, u kt6rej
stwierdzono zaka2enie SARS-

CoV-2 w tym codzien nego
(rano i wieczorem) pomiaru

temperatury.
3. Poinform uj osobq o

koniecznoici zgloszenia siq na

Postqpowanie z osobq zobjawami
ostrei infekcii dr6s oddechowvch

(goraczka oraz iednvm z obiaw6w:
kaszel, duszno56, nadmierna

potliwoi6, b6l mieSni, zmeczenie) oraz,
kt6ra:



warunkach domowych oraz

unika nie kontaktu z innymi
osobami, chyba 2e istnieje
obawa szybkiego pogorszenia

stanu klinicznego.
4. Poinformuj pacjenta o

koniecznodci czqstego mycia
rqk, higienie kaszlu

5. Poinformuj takq osobq o
kon iecznoSci prowadzenia u
siebie samoobserwacji.

6. Poinformuj, 2e w przypadku

pogorszenia stanu zdrowia t.j.
duszno6i lub trudno6ci w
oddychaniu, wzmo2one

oddychanie konieczna jest

konsultacja lekarska

bezpo6rednio w oddziale
za ka2nym (unikajqc tra nsportu
publicznego i skupisk ludzi) lub
w przypad ku stanu nagtego
zagro2enia zdrowotnego
poinformu.i o mo2liwo6ci
wezwania ZRM (112; 999).

7. Poinformuj Powiatowego
lnspektora Sa nita rnego
wta5ciwego dla m iejsca

podejrzenia o przypadku.

konsultacjq lekarskq

bezpo!red nio do oddziatu

zakainego (unikajqc

transportu publicznego i

sku pisk lud zi), w przvpad ku

wvstap ienia obiaw6w takich

lak gorqczka 38oC i powyiej,
kaszel, dusznoii lub trudno5ci
w oddycha n iu, wzmo2one

oddychanie.
4. Poinformuj Powiatowego

lnspektora Sa nita rnego

wta6ciwego dla miejsca
podejrzenia o przypad ku.

W przypadku podejrzenia zaka2enia koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania medycznych czynno(ci nale2y

wyposa2yi personel POZ, AOS i NiSOz w odpowiednie Srodki ochrony osobistej. W przypadku kontaktu z pac.ientem

bez wykonywania czynno(ci zabiegowych, inwazyjnych, toalety pacjenta (dalszy ni2 1-1,5 m) - maseczka, rqkawiczki

i fartuch ochronny jednorazowy. W przypadku bliskiego kontaktu z pacjentem dodatkowo okulary typu gogle, albo
przytbice chro niqce oczy.

* Transport sanitarny wymaga zastosowania dostepnych 6rodk6w ochrony osobistej za bezpieczajqcych przed

bezpoSrednim kontaktem z wydzielinami i wydalinami chorego:

obowiqzujq ubrania jednorazowe z dtugim rqkawem, rekawiczki jednorazowe, okulary typu gogle, albo przytbice

chroniqce oczy, higiena rqk zwlaszcza w kontakcie wydzielinami iwydalinami pac.ienta;

maseczka twarzowa - powinna miei filtr FFP2 albo FFP3, N 95 idobrze przylegai do twarzy; w przypadku braku
powinna byi przynajmniej maseczka chirurgiczna. Nie dopuszcza siq maseczek papierowych ani fizelinowych.

Powiatowy lnspektor Sanitarny
Wojew6dzki lnspektor Sanitarny

Sanita rnego wlaSciwego dla miejsca
podejrzenia o przypadku.

Nr telr



Worszowo, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma 2adnych wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Cho16b (ECDC), kt6re nakazywatyby objecie postqpowaniem os6b

powracajqcych z kraj6w z utrzymujqcq siq transmisjE SARS-CoV-2, jeZeli nie spelniajq one kryteri6w dla

przypadku podejrzanego o zaka2enie / zachorowanie.

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAzENIAMI LUDZI NOWYM
KORONAWIRUSEM COVID-19
(definicja z dnia 26.O2.2020 |

Kryteria kliniczne

Ka2da osoba u kt6rej wystqpil

GruDa A. Kryteria wymaBaj4ce dodatkowo spelnienia kryterium epidemiologicznego

Co najmniejjeden z wymienionych objawow ostrej infekcji ukladu oddechowego:

- gorqczka

'kaszel

- dusznoic

Grupa 8. Kryteria niewymagajilce spelnienia kryterium epidem iologicznego
- osoba hospitalizowa na, diagnozowana w kierunku wirusowego zapalenia pluc lub z objawami

cigzkiej infekcji ukladu oddechowego
- osoba nalez4ca do ogniska/klastra wirusowego zapalenia pluc o nieznanej etiologii

Kryteria laboratoryine

K ryte rio loborotoryj ne przy pad ku potwi e rdzon e go :

- wykrycie kwasu nukleinowego COVID-19 z materialu klinicznegol potwierdzone badaniem

molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa2.

Kryte rio lo boratoryj ne przy po dku prowdopod ob nego :

Co najmniejjedno z nastgpujqcych kryteri6w:
- dodatni wynik testu w kierunku obecnoSci koronawirus6w (pan-coronavirus test)
- niejednoznaczny wynik badania wykrywajqcego kwas nukleinowy COVID-19

I P16bki materialu klinicznego z dolnych d169 oddechowych (poptuczyny pqcherzykowo - oskrzelowe (BAL),

bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) maja wiqkszq warto(i diagnostycznq ni2 probki z S6rnych d16g

oddechowych (np. wymaz z nosogardla)
2 Jeieli to moiliwe, nale2y wykonai sekwencjonowanie

t

lnformacja Gl6wnego lnspektora Sanitarnego dla szpitali
w zwiqzku z dynamicznie rozwijajqca siQ sytuacjQ epidemiologicznq

zwiqzanE z szerzeniem siQ nowego koronawirusa SARS-CoV-2



Kryteria epidemiologiczne

Kazda osoba, ktora w okresie 14 dni przed wystqpieniem objaw6w spelniala co najmniejjedno z

nastgpujqcych kryteri6w:

- miala bliski kontakt z osob4, u kt6rej stwierdzono zaka2enie COVID-19 (kontakt z przypadkiem

potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt nalezy rozumiei:

1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,

2. bezposredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie rqki),

3. bezpoSredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie

zu2ytej chusteczki higienicznej, nara2enie na kaszel osoby chorej),

4. przebywanie w bezpo6redniej bliskoici (twarzE w twarz) osoby chorej, w odleglo6ci

mniejszej nii2mprzez ponad 15 minut,

5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odlegto6ci

mnie.isze.i nii 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpita la/p rzychod n i,

sali konfere ncyjnej,

6. personel medyczny lub inna osoba bezpo6rednio opiekujEca sig chorym z COVID-19 lub

osoba pracujqca w laboratorium bezpo6rednio z p16bkamios6b chorych na COVID-19 bez

odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszlo do uszkodzenia stosowanych

Srodk6w och rony osobistej,

7. kontakt na pokladzie samolotu i innych zbiorowych Srodk6w transportu obejmujqcy osoby

zajmujqce dwa miejsca (w ka2dym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszEce w
podr62y lub sprawujqce opiekQ, czlonkowie zalogi obslugujqcy sekcjq, w kt6rej znajduje

siq chory (w przypadku ciq2kich objaw6w u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania siq

za bliski kontakt naleiy uznai wszystkich pasa2er6w znajdujqcych siq w sekcji lub na

pokladzie (rod ka transportu);

- pod r62owala/przebywala w regionie, w ktorym podejrzewa sig utrzymuj4c4 sig szeroko

rozpowszechnio nq tra nsm is.ig COVID-193;

- powr6cila z obszaru, w ktorym podejrzewa sig lokalnq lub o malym stopniu rozpowszechnienia

transmis.ig COVID-193 i ktorej stan kliniczny zostal oceniony przez lekarza jako wymagajqcy diagnostyki

w kierunku COVID-19.

Klasyfikacia przypad ku

A Podejrzenieprzypadku

Ka2da osoba spelniajEca kryterium kliniczne grupy A ikryterium epidemiologiczne lub

spelniajqca kryterium kliniczne grupy B

B Przypadekprawdopodobny
Ka2da osoba spefniajqca kryteria podejrzenia przypadku oraz kryteria laboratoryjne
przypadku prawdopodobnego

C Przypadekpotwierdzony
Ka2da osoba spetniajEca kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Uwaga: spelnienie kryteri6w podejrzenia przypadku jest wskazaniem do przeprowadzenia
diagnostyki laboratoryjnel (badanla w NIZP-PZH oraz Iaboratoriach Padstwowej Inspekcjl

2

3lnformacje o krajach/regionach z utrzymujEcq siq transmisja COVTD-19 sa dostepne pod linkiem:
h IlpSl/_!-r-!yw_. eCdg.eu rr:pa. eule ry1a19_ir S_:pleifl_!€djSlEAlIrg co-m m u r.! itv -t ra n slrt if! rcn:2!19]M



Sanitarnej wykonywane sq wylqcznie w porozumieniu z wla(ciwym padstwowym inspektorem
sanitarnym).

Osoby spelniaiace kryterium podejrzenia przypadku powinny zglosi6 siq i byd leczone w warunkach
oddzialu zakainego lub obserwacyjno-zakainego.

Osoby NIE spelniajqce kryteri6w podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19 powinny byi
leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowe.i opieki zdrowotnej.

Poni2ej przedstawiono algorytm kwalifikacji osoby do dalszego postepowania je(li miata kontakt

z osobA podejrzewanq o zakaZenie koronawirusem lub w okresie 14 dni przebywata na obszarze, gdzie

wystqpujq przypadki zaka2ei. Postqpowanie rozstrzygajEce podejmujq pracownicy PahstwoweJ

lnspekc.ji Sanitarnej.

Aliorytm kw.lifi l.rii os6b do
d!lr!a8o portqpowah,a v,
lwiqzku r lytua.ie
.prd.miologtcrnlCOVlO-19 od
dnra 13.02.2020 (ni. dory.:y
u !taworvaj &wtr! ntan ny)

J



POSTqPOWANIE W SZPITALU ZAKAZNYM

Wedlug wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie cho16b zakainych.

Osoby spelniaiace kryterium podejrzenia przypadku powinny zglosi6 siq i byd leczone

w warunkach oddzialu zakainego lub obserwacyjno-zakainego

POSTEPOWANIE W SZPITATU OG6LNYM

lstnie.je moiliwo6i,2e osoba spelniajqca kryterium podejrzenia przypadku zglosi siq na izbq przy.iqa/

SOR szpitala o96lnego. Aby byi gotowym na takA sytuacje zaleca siq:

A. Odnoinie postqpowania w izbie przyjq6 /SOR szpitala 0S6lnego

1. Przygotowai plakat informacyjny dla pacjent6w, wskazujqcy drogi komunikacji.

2. Je6li to mo2liwe, stworzyi oddzielnq ,,jcie2kq" dla pacjent6w z objawami choroby zakainej

uktadu oddechowego (poza gt6wnym traktem przyjei do szpitala, mo2e byi to wydzielona

czq6i budynku albo tymczasowo wydzielone pomieszczenie, z poczekalniq. Moze byi to tak2e

ogrzewa ny namiot.

3. Je6li stworzenie oddzielnej ,,6cie2ki" dla pacjent6w z objawami choroby zakainel uktadu

oddechowego nie jest mo2liwe - wydzielii okienko rejestracji dla tych os6b. Pacjent nie

oczekuje w kolejce.

4. Wydzieli6 pomieszczenie/ pomieszczenia z dostqpem do toalety (optymalnie), zapewniajAce

mo2liwoit odizolowania pacjenta, pelniqce funkcjq punktu, w kt6rym pacjent podejrzany

o chorobq zakainq ukladu oddechowego bqdzie poddany konsultacji.

5. Pomieszczenia wyposa2yc w Srodki ochrony osobistej, termometr, pulsoksymetr, dostqp do

gaz6w, kardiomonitor (opc.jonalnie) / EKG (opc.jonalnie), dostqp do pobrania krwi i wymazow

oraz diagnostyki radiologicznel i laboratoryjnej, zestaw do resuscytacji.

6. Zabezpieczenie arod k6w ochrony indywidualnej dla pacjent6w (maski chirurgiczne) ipersonelu

medycznego (rekawiczki, maski4, fartuchy barierowe).

7. Zabezpieczyc irodki do dezynfekcji rqk, narzqdzi i powierzchni.

8. Wyznaczyi osobq spo5r6d personelu, kt6ra koordynuje ruch pacjent6w w pomieszczeniu/

pom ieszczeniach.

9. Bezpoirednio po pierwszym kontakcie z pacjentem i ustaleniu wstqpnych objawow choroby

zakainej ukladu oddechowego, zalo2enie maski pacjentowi.

10. Noszenie przez personel maseczek niezale2nie od miejsca udzielania porady pacjentowi.

11. Przeprowadzenia szkolenia personelu z zastosowania Srodk6w ochrony osobistej,

w szczeg6lnoSci maseczek.

12. Zachowanie wszelkich procedur szpitalnych.

B. Odnoinie postepowania z pacjentem

1. Dopilnowanie, aby pacjent przemieszczajqc siq i oczekujqc na badanie nie opuszczal

wyznaczonej strefy odizolowania i mial zato2onq maseczkq chirurgicznE.

2. Dopilnowanie, aby maseczka chirurgiczna byta traktowana jako jednorazowa i byta u2ywana

maksymalnie przez 1 godzinq. Nastqpnie maseczkq naleiy usunqi do odpad6w zakainych i

zaloiyc pacjentowi iwie2q maseczkq.

4

a Rodzaj maseczek: wg WHO i ECDC - maseczki N95, FFP2 lub rownowazne



3. Zebranie wywiadu od pacjenta przez personel rejestracji w miare moillwo(ci bez kontaktu
bezpoSredniego twarzq w twarz (szyba dziatowa, komunikator glosowy etc.); wywiad dotyczy
w szczeg6lno6ci przebywania w krajach transmisji SARS-CoV-2r oraz objaw6w klinicznych
(patrz DEF|NtcrA pRzypADKU NA poTRzEBy NADZoRU NAD ZAKAZENtAMI LUDzt NowyM
KORONAWTRUSEM COVTD-19).

+ Dokonanie oceny stanu klinicznego iwskazan do hospitalizacji przez lekarza.
5. W przypadku braku wskaza6 do pilnej hospitalizacji - wdro2yt diagnostykq w kierunku choroby

zakainej (morfologia, CRP, transaminazy, RTG), saturacja, test w kierunku grypy i innych
patogen6w oddechowych.

6. Po uzyskaniu wynikow - jeili:
a) brak wskazari do hospitalizacji - powr6t pacjenta do domu i rekomendacja dalszej opieki

pod kontrolq leka'za POZ;

b) sq wskazania do hospitalizacji - zorganizowanie transportu medycznego celem
przekazania pacjenta do oddzialu zakainego i niezwloczne zgloszenie przypadku do
Pafstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego celem wdroienia przez niego

dochodzenia epidemiologicznego iustalenia os6b z kontaktu z osoba zakaionq.
7. W przypadku pilnych wskazari do hospitalizac.ii pacjenta konsultowanego/badanego poza

szpitalem - nawiEzanie kontaktu ze szpita lem/oddzialem zakalnym, ew. lekarzem

koordynatorem zabezpieczenia medycznego w Urzqdzie Wojew6dzkim, celem przekazania

pacjenta. Zgodnie z obowiqzujqcym stanem prawnym - podmiot leczniczy zobowiEzany jest do

zapewnienia transportu sanitarnego na rzecz pacjenta wymagajqcego transportu w innym

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

zd rowotnej fina nsowa nych ze Srodk6w publicznych Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 1373, z poin. zm,)

WYMAGANIA DOTYCZACE POBRANIA I TRANSPORTU MATERIATU DO BADAI( METODA RT.PCR

W KIERUNKU ZAKAzEN UKI.ADU ODDECHOWEGOs

W ramach diagnostyki poszerzonej w kierunku SARS-nCoV-2 materiat powinien zosta6 pobrany wedtug

ponizszych zasad, a pr6bka powinna byd dostarczona transportem zorganizowanym przez szpital do

NIZP-PZH, bqdi innego laboratorium wskazanego przez Ministra Zdrowia.

Badania diagnostyczne technikami molekularnymi PCR iReal-Time RT-PCR w kierunku zaka2ei uktadu

oddechowego wirusem SARS-CoV-2 wykonywane sE w laboratorium Zakladu Wirusologii NIZP-PZH

zgodnie z rekomendacjamiWHO, ECDC iwiodqcych osrodk6w zajmujEcych siq badaniem 2019nCoV.

Przed wyslaniem badania do NIZP-PZH naleiy wypetnid formularz zlecenia badania

https://www. oz h.sov. pllwp-co nte nt/u p loads I 2019 / 03 I Formula rz-Zlecenia-8ada nia.pdf

Przesylkq kierowai do:

NIZP-PZH, ul. Chocimska 24,00-79f Warszawa z dopiskiem Zaklad Wirusologii.

Kontakt z Sekretariatem Zakladu Wirusologii NIZP-PZH:

rel.22 54 21 230, Faks: 22 54 2t 385

A. Materialem do badari w kierunku SARS-CoV-2 s4 z wyboru:

1. p16bki pobrane z dolnych drdg oddechowych takie jak aspiraty przeztchwicze (TTA), ewentualnie

poptuczyny oskrzelikowo-pqcherzykowe (BAL),

5

5 Opracowane przez N IZP-PZH



1-

2. plwocina nieind u kowa na,

3. wymazy z nosogardla lub aspiraty z nosogardla6.

B. Spos6b pobrania, przechowywania itransportu materialu do badaf

Aspiraty przeztchawicze (TTA) - Pobranie zgodnie z procedurami medycznymi. Do laboratorium

nalezy dostarczyi w ilo(ci 2 - 4 ml w jalowej pr6b6wce - najszybciej jak to mo2liwe po pobraniu

(badanie do 24 godzinl, najlepiej w temperaturze chlodni (5 | 3"C) Je2eli pr6bka bqdzie

przechowywa na/tra nsportowa na dluze.i nii 48 godziny, nale2y jq zamrozit idostarczyi do

laboratorium w warunkach u n iemo2liwiajqcych rozmro2enie (transport na suchym lodzie).

Popluczyny oskrzelowo - pqcherzykowe (BAL) - jak powy2ej; mo2liwoSi ni2szego ste2enia

wirusa w pr6bce w stosunku do TTA stEd wskazana wieksza objqtosi pr6bki (min 15 ml), ale

material nadal po leca ny.

Plwocina nieindukowana - przechowywanie i transport jak powy2ej; konieczno6i upewnienia

siq,2e jest to materiat z dolnych d169 oddechowych (badanie mikroskopowe). Nie zaleca siq

indukowania plwociny ze wzgledu na ryzyko zaka2enia personelu.

Aspiraty z nosogardla6 - transport i przechowywanie jak powy2ej.

Wymaz z gardla6 naleiy pobrai UZ a c zest n h lz widzian hs ec alnie

o w kierunku zakaie6 wirusowvch (wymaz6wka + podtoze w

p16b6wce). Jatowa wymaz6wka powinna byi wykonana w calo6ci ze sztucznego tworzywa, tzn.

patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiatu innego ni2 wata (dakron, czysta wiskoza,

poliester lub sztuczny jedwab), poniewa2 stosowanie innych wymazowek powoduje inhibicjq

reakcji PCR. Jalowe podlo2e (buforowany roztw6r soli fizjologicznej - PBS lub ptyn Hanks'a albo

fizjologiczny roztwor soli) powinno byi umieszczone w pr6b6wce wolnej od DNA-az i RNA-az,

Poziom ptynu - zakrywajEcy wacik.

2

3

4

5

do po bie ra n ia mate rialu kliniczneg

.latowq wymazowkq nale2y pobrai glqboki wymaz z gardla i umie6cii w prob6wce z

podioiem (patrz opis powy2ej). Prob6wkq nale2y szczelnie zamknEi (w razie potrzeby

uciqt patyczek wymaz6wki), jednoznacznie opisai (data pobrania, imie i nazwisko

chorego) i przechowywat w temperaturze chtodni (5 t 3oC).

P16bkq nale2y przeslai do Laboratorium jak najszybciej, p16bka powinna byi
umieszczona na lodzie w celu zapewnienia temperatury chlodni (5 t 3"C). Je2eli pr6bka

bQdzie przechowywana/tra nsportowa na dlu2ej ni| 24 godziny, nalezy jE zamrozii i

dostarczya do laboratorium w warunkach uniemo2liwiajqcych rozmro2enie (na suchym

lod z ie ).

6. Pelna krew - po pobraniu d pojemnika z EDTA transportowana w temperaturze 5+/- 3 C (bez

zamro2enia lll) - maksymalnie do 24 godzin od pobrania. Zalecane jedynie w piemrszym

tygodniu zachorowania.

C. Zalecenia dotyczqce pakowania p16bek materialu klinicznego do transportu do laboratorium
NIZP-PZH

Ze wzglqdu na potencjalnie zaka2ny charakter pr6bek materialu klinicznego obowiqzu.jq nastqpujEce

zasady pakowania p16bek (poziom BSL2):

Pojemniki z materialem do analizy powinny byi zapakowane zgodnie z o96lnq zasadq pakowania

wymaganq dla czynnik6w biologicznych wywolujqcych choroby ludzi.

5 Wskazane jest badanie materialu z dolnych d16g oddechowych ze wzglgdu na mniejsze prawdopodobiedstwo
uzyskania wyniku fatszywie ujemnego.
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Obowiqzuje zasada potr6inego opakowania:

1. Naczynie zasadnicze zawierajEce materiat kliniczny - naczynie to powinno byt:

o jednorazowe, z nietlukqcego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie,

o zamykane nakrqtkE z dodatkowq uszczelkq zapobiegajqcq wyciekowi materiatu,

. otwierane i zamykane w nieskomplikowa ny spos6b.

2. Opakowanie wt6rne:
o wykonane z odpornych na zgniecenie materialdw i hermetycznie zamkniqte. Dopuszcza siq

mo2liwoii umieszczenia w jednym opakowaniu wtornym kilku naczyn zasadniczych

z materialem klinicznym pod warunkiem ich.jednoznacznego oznakowania,

o musi miei wymiary umo2liwiaiEce otwarcie go w boksie laminarnym (wysoko56, szerokosd,
gtqboko6d lub Srednica do 50cm). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym
powierzchnia opakowania wt6rnego powinna byi wyjalowiona.

Dokumentacia dotqczona do pr6bek nie moie byt umieszczana w opakowaniu wt6rnym!

3. Opakowanie zewnetrzne - transportowe:
. w przypadku transportu material6w w warunkach specjalnych (suchy l6d, l6d) powinno byi

odporne na dany czynn ik,

o musi byd oznakowane i opisane w spos6b identyfikujqcy nadawcq i umo2liwiajqcy nawiqzanie

z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia p16bek czy innych zdarzen losowych.

Dokumentacjq dolqczonq do badaf naleiy umie6cid oddzielnie w zamkniqtych kopertach
i przytwierdzonych do opakowania zewnqtrznego, tak by byl do niej dostqp bez koniecznosci
otwierania opakowania zewnqtrznego, co jest wazne w przypadku opakowai te rmoizo lacyjnych
i chroni dokumentacjq przez zawilgotnieniem lub zalaniem.

ldeogram opa kowa nia potr6.jnego

l3

o o

1- prob6wka z materiatem do badania
2 - opakownie zasadnicze, szczelne

3 - opakowanie zewnqtrzne- transportowe / termoizolacyjne

Przygotowanie materialu do transportu wg powy2szych zasad umoiliwia
koniecznoici u2ywania przez kuriera 5rodk6w ochrony indywidualnej.

jego transport bez

1



INFORMACJE OG6TNE

Zgodnie z danymi WHO z dnia \Z lutego 2020, u 18 % potwierdzonych przypadk6w wystEpila cie2ka

postai chorobV.

Czynniki zwiqkszajqce ryzyko 2gonu - wiek powy2ej 60 lat, choroby przewlekle ptuc, serca,

metaboliczne.

Koronawirus SARS-CoV-2 .,est wirusem ostonkowym, podatnym na dzialanie wszystkich

rozpuszcza ln ik6w lipid6w.
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