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1. Pacjentowi przekazujemy maseczkę jednorazową, w miarę możliwości  w sposób maksymalnie 

ograniczający  kontakt bezpośredni i prosimy  żeby stanął w odległości co najmniej 2 metrów 

od innych osób przebywających w pomieszczeniu. 

2. Jeżeli nie jest to pacjent wcześniej umówiony, to zgłaszamy obecność pacjenta pracownikowi 

Rejestracji, który bezzwłocznie przekazuje informację Kierownikowi Przychodni lub 

Przełożonej oraz  wszystkim pozostałym pracownikom aktualnie przebywającym w Przychodni, 

którzy przerywają rejestrowanie i przyjmowanie pacjentów. Następnie z pomocą innych 

pracowników zbiera dane wszystkich  pacjentów przebywających na terenie Przychodni z 

zaznaczeniem, czy przebywali czy nie w odległości mniejszej niż dwa metry od chorego.   

3. Przed wejściem na obszar ciągu komunikacyjnego po którym poruszał się potencjalnie zarażony 

pacjent, na przykład w celu zamknięcia drzwi wejściowych do Przychodni, pracownik Rejestracji 

ubiera zestaw środków ochrony osobistej, w którym pozostaje aż do zakończenia dezynfekcji 

powierzchni po opuszczeniu przez pacjenta Przychodni, zgodnie z instrukcjami IS 02.6/20 i IS 

02.7/20. 

4. Zapisujemy pacjenta na liście użytkownika COVID-19 oraz ewentualnie w Terminarzu lekarza 

POZ, jeżeli nie był do niego wcześniej umówiony. 

5. Z pacjentem rozmawia dalej tylko lekarz POZ, najlepiej zbierając wywiad  z drugiego gabinetu 

lekarskiego przez drzwi wewnętrzne lub telefonicznie, ewentualnie w tym samym 

pomieszczeniu po założeniu  odzieży ochrony osobistej.   

6. Przeprowadzamy ankietę wstępnej kwalifikacji wg wzoru dostępnego w sekcji „WYDRUKI”.  

W zależności od kryteriów klinicznych, w ikonce  NOT+ piszemy „Kryterium B lub C”. 

7. W EDM pacjenta wpisujemy zgłaszane objawy oraz imiona i nazwiska innych pracowników 

Przychodni, którzy mieli kontakt z chorym od czasu jego pojawienia się w Przychodni.  

8. Jeżeli występuje gorączka powyżej 38 st. C. oraz kaszel, lub duszność, polecamy pacjentowi 

pozostanie w gabinecie do czasu przewiezienia go do Szpitala Zakaźnego i wzywamy Pogotowie 

Ratunkowe.   

9. W przypadku innych objawów chorobowych (m.in. katar, stan podgorączkowy, objawy 

przeziębieniowe) polecamy pacjentowi udanie się w domu i pozostanie w izolacji. Informujemy, 

że  w  przypadku wystąpienia w kolejnych dniach gorączki powyżej 38 st. C  ze 
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współistniejącym  kaszlem, lub dusznością pacjent  powinien zgłosić się osobiście do Izby 

Przyjęć Szpitala Zakaźnego przy ul. Smoluchowskiego, najlepiej po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym oraz że ewentualny transport sanitarny zapewnia Pogotowie Ratunkowe.   

10. Informujemy pacjenta, że powinien  unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, a w 

przypadku kaszlu w obecności innych zasłaniać usta chusteczką jednorazową lub  zgiętym 

łokciem.   

11. Zalecamy telefoniczne zgłoszenie się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

(PSSE) w Gdańsku zarówno samego pacjenta, jak i  wszystkich   osób  które miały z nim 

kontakt w okresie występowania objawów i dzień wcześniej.  

12. Przekazujemy pacjentowi niezbędne numery telefoniczne:  

a. PSSE w Gdańsku - 58 320 08 15 (w godz. 7.30-15.00) lub 698 941 776 (w pozostałych 

godzinach) 

b. Szpital Zakaźny w Gdańsku  - 58 341 55 47. 

c. Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590 

13. Potwierdzamy dane aktualnego miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. 

14. Do dokumentacji medycznej wpisujemy  kod rozpoznania choroby wg ICD-10 - B34.   

15. Jeżeli pacjent posiada telefon komórkowy,  wysyłamy SMS z numerami telefonów  

wymienionych w pkt. 8 

16. Kierownik Przychodni, lub osoba jego zastępująca we współpracy ze Powiatową Stacją 

San.Epid. podejmuje dalsze działania. Do tego czasu Przychodnia zostaje zamknięta. Pozostali 

pacjenci obecni w Przychodni po zebraniu danych epidemiologicznych opisanych w pkt. 3 są 

wypuszczeni z informacją że otrzymają dalsze zalecenia, a wszyscy pracownicy pozostają na 

terenie Przychodni. 
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