
Aktualizacja 16.03.2020 r. 

 

  

1. Każdego pacjenta który chce się dostać na teren Przychodni pytamy czy ma takie zalecenie 

od lekarza, wydane po 15.03.  

2. Jeżeli nie to informujemy, że pierwszym kontaktem z Przychodnią może być wyłącznie 

porada telefoniczna z lekarzem i ewentualnie rejestrujemy pacjenta na termin porady 

3. Jeżeli tak to weryfikujemy zalecenie a następnie  pytamy czy: 

a) ma objawy infekcji dróg oddechowych takich jak: kaszel, podwyższona temperatura ciała, 

ból gardła, duszność, katar 

b) ma ww objawy ktoś  z jego   domowników 

c) miał kontakt, lub ktoś z jego domowników. z osobą z rozpoznaniem lub podejrzeniem 

zakażenia koronawirusowego (COVID-19). 

4. Jeżeli pacjent odpowie przecząco na ww pytania, to wpuszczamy na teren Przychodni. 

5. Jeżeli pacjent odpowie twierdząco na pytaniw 3a, to postępujemy zgodnie z instrukcją IS 

02.3/20 

6. Jeżeli pacjent odpowie twierdząco na pytanie 3b lub/i 3c, to go wpisujemy do Terminarza na 

listę użytkownika COVID-19 i przeprowadzamy ankietę wstępnej kwalifikacji wg wzoru 

dostępnego w sekcji „WYDRUKI”,   a  w ikonce  NOT+ piszemy „Kryterium A”. 

7.  Informujemy, że w myśl aktualnych zaleceń pacjent który nie ma objawów  powinien   być 

zgłoszony do PSSE  i o ile nie będzie innej decyzji tego urzędu,  ograniczać kontakty z 

innymi osobami oraz  obserwować czy nie wystąpią objawy infekcji dróg oddechowych:    

a. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zalecamy pozostanie w domu. 

b. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 38 st. C  ze współistniejącym  kaszlem, lub 

dusznością polecamy zgłoszenie się osobiście do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego przy ul. 

Smoluchowskiego 18,   najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

8. Wszystkim pacjentom przekazujemy 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 

 

 

Procedury postępowania  dla pracowników Rejestracji  z 

pacjentem, który  zgłasza się osobiście do Przychodni z 

innego powodu niż zlecenie wizyty przez lekarza związane 

z infekcją układu oddechowego. IS
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9. Jeżeli pacjent posiada telefon komórkowy,  wysyłamy SMS z numerami telefonów  

wymienionych w pkt. 8 

10. 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. 

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

Przychodnią wyłącznie drogą telefoniczną. 

12. 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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