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 COVID-19. 

1. Każdego pacjenta który zgłasza telefonicznie że ma objawy infekcji układu oddechowego  i 

nie jest  zarejestrowany na poradę telefoniczną do lekarza POZ pytamy, czy z takiej porady 

chce skorzystać; jednocześnie informując że ewentualna wizyta osobiście  może mieć miejsce 

jedynie po wydaniu takiego zalecenia przez lekarza.  

2. Jeżeli pacjent nie wyrazi chęci skorzystania z porady telefonicznej lekarza POZ, to go 

wpisujemy do Terminarza na listę użytkownika COVID-19 i przeprowadzamy ankietę 

wstępnej kwalifikacji wg wzoru dostępnego w sekcji „WYDRUKI”.  W zależności od 

kryteriów epidemiologicznych i klinicznych, w ikonce  NOT+ piszemy „Kryterium B lub C”. 

3. Pacjentowi  spełniającemu kryterium  kliniczne C (u którego  występuje lub występowała 

gorączka powyżej 38 st. C i jednocześnie kaszel lub duszność), zalecamy  zgłoszenie się 

osobiście do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego przy ul. Smoluchowskiego 18, najlepiej po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pytamy, czy pacjent ma własny środek transportu i 

może z niego skorzystać. Jeżeli nie  ma takiej możliwości, to informujemy, że ewentualny 

transport sanitarny zapewnia Pogotowie Ratunkowe. 

4. Pacjentowi spełniającemu kryterium  kliniczne B (który ma łagodne objawy infekcji dróg 

oddechowych, m.in. stan podgorączkowy, katar, ból gardła) polecamy pozostanie w domu. 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia w kolejnych dniach gorączki powyżej 38 st. C i 

jednocześnie kaszlu lub duszności   powinien  postąpić jak w pkt. 3.  Jeżeli  wyraża chęć 

uzyskania  porady lekarskiej,  np. w celu otrzymania zwolnienia lekarskiego lub zaleceń 

odnośnie leczenia, to rejestrujemy na wizytę telefoniczną do lekarza POZ.  

5. Pacjenta z objawami infekcji dróg oddechowych informujemy, że: 

a) nie może się pojawić na terenie Przychodni bez zalecenia lekarza POZ, świadomego jego 

objawów,  

b) powinien unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, a w przypadku kaszlu w obecności 

innych zasłaniać usta  chusteczką jednorazową lub zgiętym łokciem. 

c) wszystkie osoby, które miały z chorym kontakt w okresie występowania objawów i dzień 

wcześniej powinny zgłosić ten fakt do PSSE.  

6. Wszystkim pacjentom przekazujemy niezbędne numery telefoniczne:  

 

 

Procedury postępowania  dla pracowników Rejestracji i 

Contact Center z pacjentem, który ma objawy infekcji 

dróg oddechowych   i zgłasza się telefonicznie.      
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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 

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

wymienionych w pkt. 8 

8. Wszystkim pacjentom  i ich domownikom zalecamy: 

a)  przestrzeganie zasad ogólnej higieny mycia rąk i unikania dotykania twarzy, a  w 

przypadku pojawienia się objawów infekcji dróg oddechowych unikania bliskiego 

kontaktu z innymi osobami. 

9. Wszystkich pacjentów uprzedzamy, że we wszystkich sprawach mogą się  kontaktować z 

Przychodnią wyłącznie drogą telefoniczną. 

10. Wyznaczony pracownik Przychodni przekazuje codziennie dane pacjentów  zapisanych   na 

liście użytkownika COVID-19 do PSSE drogą mailową i/lub telefoniczną najpóźniej 

następnego dnia. 
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