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ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 

PACJENT DOROSŁY 

 

DATA  

Imię i nazwisko PESEL 

            

Numer telefonu do kontaktu  

Adres e-mail  

 

 
3) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?1 (Chiny, 

Włochy, Korea Południowa, Iran, Francja, Japonia)  

⃝ Tak  

⃝ Nie  

 

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawi-
rusem SARS CoV-2?  

⃝ Tak  

⃝ Nie  

 

3) Czy występują u Pana(i) objawy?  

⃝ Gorączka powyżej 380C  

⃝ Kaszel  

⃝ Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza  
 

 

OŚWIADCZAM , ŻE PODANE POWYŻEJ DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

podpis 

 

 

 
1 lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl 
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Szanowny Pacjencie,  

W związku ze zwiększoną ilością zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 na 
świecie, w tym również w Polsce, mając na uwadze ochronę zdrowia wszystkich Pacjentów i Pracowników naszej Poradni, 
przekazujemy główne informacje nt. postępowania w przypadku choroby, podejrzenia choroby lub ryzyka wystąpienia 
choroby wg poszczególnych kategorii pacjentów2.  

KATEGORIA PACJENTÓW A 

a) Pacjent bez zauważalnych objawów chorobowych 
b) W okresie 14 dni przebywał w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą 

zakażoną.  

Postępowanie: 
a) Konieczność prowadzenia samoobserwacji przez 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie ko-

ronawirusem SARS-CoV-2 lub powrotu z kraju, gdzie występuje transmisja, w tym codziennego (rano i wieczorem) po-
miaru temperatury.  

b) Konieczność częstego mycia i dezynfekcji rąk 
c) W przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38oC z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału za-

kaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi).  
d) Decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze 

zwolnieniem lekarskim.  

 

KATEGORIA PACJENTÓW B 

a) Pacjent z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe) 
b) W okresie 14 dni przebywał w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą 

zakażoną.  

Postępowanie: 
a) Pacjent nie wymaga hospitalizacji. 
b) Zalecane jest leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z innymi osobami przez okres 14 dni od kontaktu/ 

powrotu. Leczenie domowe jest tożsame ze zwolnieniem lekarskim.  
c) Konieczność częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz zachowanie higieny kaszlu.  
d) W przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38oC z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału za-

kaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi).  
e) Pacjent ma prawo do wezwania ZRM (112, 999) w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowia (np. duszność).  

 

KATEGORIA PACJENTÓW C 

a) Pacjent z objawami ostrej infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka >38oC z kaszlem i/lub dusznością) 
b) W okresie 14 dni przebywał w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą 

zakażoną.  

Postępowanie: 
a) Pacjent wymaga hospitalizacji i odizolowania od osób zdrowych.  
b) Pacjent wymaga natychmiastowego zaopatrzenia w maseczkę ochronną oraz natychmiastowej izolacji. 
c) Pacjent w momencie izolacji nie wymaga badania przedmiotowego, ale powinien być objęty nadzorem medycznym. 
d) Pacjentowi należy zamówić transport do najbliższego oddziału zakaźnego oraz przetransportować go celem objęcia spe-

cjalistyczną opieką medyczną.  
e) Osoby z otoczenia chorego powinny otrzymać zasady postępowania zgodnie z procedurą pacjentów z kategorii A.  

 
Szpitalne oddziały zakaźne w woj. mazowieckim: 

Ostrołęka, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A 
Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1 
Siedlce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15 
Kozienice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10 
Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 
Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 
Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 
Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 13 
Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19 
Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny 
im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A 

 
2 Dokument przygotowany na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
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