
 

                     

Jeśli osoba podróżowała i przebywała w regionie, w którym 
podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 lub miała 
bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono prawdopodobieństwo 
zakażenia SARS-CoV-2 lub przebywała jako odwiedzający 
w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów 

zakażonych SARS-CoV-2

Niezwłoczne przekazanie informacji do Koordynatora ds. 
Optymalizacji Procesów Leczenia lub osoby przez niego 
wyznaczonej celem wprowadzenia postępowania wg algoryt-
mu kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego 

oraz medycznego

Temperatura Pacjenta powyżej 
37,4°C oraz negatywny wynik 

ankiety epidemiologicznej

Temperatura Pacjenta poniżej 
37,4°C oraz negatywny wynik 

ankiety epidemiologicznej

Przekazanie informacji o odwo-
łaniu wizyty przez RejestracjęWejście na teren jednostki

Każda osoba wchodząca do budynku musi przejść obowiązkowy pomiar temperatury 
ciała metodą bezdotykową oraz wywiad epidemiologiczny.

Pacjent / Osoba odwiedzająca

Wyznaczenie terminu kolejnej 
wizyty / kontynuacji leczenia

Algorytm Postępowania (COVID-19)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 71 328 40 41 – 49
Infolinia NFZ: 800 190 590

Powiadomienie 
stacji sanitarno-

epidemiologicznej

Zakwalifikowanie 
osoby do odpowiedniej grupy

przez stację
Objęcie nadzorem przez stację 

sanitarno-epidemiologiczną

 Czy u osoby występują objawy? 
(gorączka, kaszel, duszność)

Osoba, która w okresie ostatnich 14 dni przebywała 
na obszarze utrwalonej transmisji wirusa lub miała 

kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym 
przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2

Ocena medyczna 
osoby z objawami w izbie przyjęć 

Szpitala Zakaźnego

Wystąpienie 
objawów w ciągu 14 dni 

od narażenia

Hospitalizacja + 
powiadomienie stacji 

sanitarno-epidemiologicznej

GRUPA 1*
Ograniczenie aktywności 
społeczno-zawodowej osoby 
przez 14 dni od narażenia 
+ samokontrola stanu zdrowia

GRUPA 2**
Ograniczenie kontaktów 
społecznych osoby przez 14 dni 
od narażenia + samokontrola 
stanu zdrowia

GRUPA 3***
Samokontrola stanu zdrowia 
przez osobę przez 14 dni od 
narażenia z zachowaniem 
codziennych aktywności

Zakończenie nadzoru 
przez stację sanitarno 

-epidemiologiczną

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

NIETAK

NIETAK

Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego
(nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)

Nie poddano 
hospitalizacji lub 

hospitalizacja 
zakończona przed 

upływem 14 dni od 
narażenia

Poddano 
hospitalizacji 


