
ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  
KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 

 
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  

• W BYDGOSZCZY   694 945 838, 728 874 405 

• W TORUNIU   692-282-098, 56 622 33 12 wew. 63 

• W INOWROCŁAWIU 660-713-385, 52 357 46 57 wew. 12 
 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny (Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12)     
52 325-56-07, 52 325 56 00 
Wojewódzki Szpital Zespolony (Toruń ul. Krasińskiego 4/4 a)  
56 679 55 47, 56 67 95 528 
Regionalny Szpital Specjalistyczny (Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17) 
56 641 44 44 
 
INFOLINIA NFZ 800 190 590 

 

KRYTERIUM A 
 

 
Postępowanie z osobą bez objawów 
chorobowych ale,  która: 

KRYTERIUM B 
 
 
Postępowanie z osobą z objawami 
chorobowymi oraz, która: 

KRYTERIUM C 
 
Postępowanie z osobą  z objawami 
ostrej infekcji dróg oddechowych 
(gorączka oraz jednym z objawów: 
kaszel, duszność,  nadmierna 
potliwość, ból mięśni, zmęczenie) 
oraz, która: 
 

 
w okresie ostatnich 14 dni: 

 
1. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) 
LUB 

2. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów 
zakażonych SARS-CoV 
LUB 

3.  podróżowała / przebywała w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2* 
 

* monitoring aktualnych informacji na temat regionów, w których utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 stronie gis.gov.pl 

 

POSTĘPOWANIE  

KRYTERIUM A  KRYTERIUM B KRYTERIUM C 

1. Zachowaj bezpieczną odległość 
(minimum 1-1,5 m, wykorzystaj 
maksymalnie powierzchnię 
pomieszczenia). 

2. Uzyskaj dane osobowe 
(imię, nazwisko, adres i telefon). 

3. Odizoluj osobę w osobnym 
pomieszczeniu (o ile jest to 
możliwe w pomieszczeniu, w 
którym aktualnie przebywacie). 
Poinformuj o braku możliwości 

1. Zachowaj bezpieczną odległość 
(minimum 1-1,5 m, wykorzystaj 
maksymalnie powierzchnię 
pomieszczenia). 

2. Uzyskaj dane osobowe 
(imię, nazwisko, adres i telefon). 

3. Odizoluj osobę w osobnym 
pomieszczeniu (o ile jest to 
możliwe w pomieszczeniu, w 
którym aktualnie przebywacie). 
Poinformuj o braku możliwości 

1. Zachowaj bezpieczną odległość 
(minimum 1-1,5 m, wykorzystaj 
maksymalnie powierzchnię 
pomieszczenia). 

2. Uzyskaj dane osobowe (imię, 
nazwisko, adres i telefon). 

3. Wezwij Zespół Ratownictwa 
Medycznego (112; 999) celem 
przewiezienia pacjenta do 
oddziału zakaźnego. Poinformuj 
Zespół Ratownictwa 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe


opuszczenia wskazanego 
miejsca pod groźbą sankcji 
karnych. 

4. Wszystkie osoby przebywające 
w pomieszczeniu, w którym 
przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie, powinny je opuścić i 
udać się w inne odosobnione 
miejsce, unikając kontaktu z 
innymi osobami. 

5. Wszystkie osoby narażone na 
kontakt powinny dokładnie 
umyć/zdezynfekować ręce i 
twarz oraz unikać dalszego 
dotykania twarzy, w 
szczególności oczu, nosa i ust. 

6. Poinformuj: 

• Rektorat  
tel. 508 230 783 
wskazując narażone 
pomieszczenia (miejsca 
izolacji, łazienka), 

• Dział Personalny  
tel. 52 567 07 12 
wskazując zaangażowany 
personel. 

7. Poinformuj Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
właściwego dla miejsca 
podejrzenia o przypadku. 

8. Stosuj się do otrzymanych 
zaleceń. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
MEDYCZNEGO 
1. Konieczność prowadzenia u 

siebie samoobserwacji przez 
okres 14 dni od czasu kontaktu 
z osobą, u której 
stwierdzono/podejrzewano 
zakażenie SARS-CoV-2 w tym 
codziennego (rano i wieczorem) 
pomiaru temperatury. 

2. Izolacja siebie i swoich bliskich, 
unikanie transportu 
publicznego i skupisk ludzi. 

3. Konsultacje lekarskie 
bezpośrednio w oddziale 
zakaźnym (przy unikaniu 
transportu publicznego i skupisk 
ludzi), w przypadku wystąpienia 
objawów takich jak gorączka 
380C i powyżej, kaszel, duszność 
lub trudności w oddychaniu, 
wzmożone oddychanie. 

 
 

opuszczenia wskazanego 
miejsca pod groźbą sankcji 
karnych. 

4. Wszystkie osoby przebywające 
w pomieszczeniu, w którym 
przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie, powinny je opuścić i 
udać się w inne odosobnione 
miejsce, unikając kontaktu z 
innymi osobami. 

5. Wszystkie osoby narażone na 
kontakt powinny dokładnie 
umyć/zdezynfekować ręce i 
twarz oraz unikać dalszego 
dotykania twarzy, w 
szczególności oczu, nosa i ust. 

6. Poinformuj: 

• Rektorat  
tel. 508 230 783 
wskazując narażone 
pomieszczenia (miejsca 
izolacji, łazienka), 

• Dział Personalny  
tel. 52 567 07 12 
wskazując zaangażowany 
personel. 

7. Poinformuj Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
właściwego dla miejsca 
podejrzenia o przypadku. 

8. Stosuj się do otrzymanych 
zaleceń. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
MEDYCZNEGO 
1. Izolacja siebie i swoich bliskich, 

unikanie transportu publicznego 
i skupisk ludzi. 

2. Osoba z objawami, np. stan 
podgorączkowy, kaszel, złe 
samopoczucie, nieżyt nosa, ból 
gardła BEZ jakichkolwiek oznak 
takich jak duszność lub 
trudności w oddychaniu, 
wzmożone oddychanie nie 
wymaga hospitalizacji, chyba że 
istnieje obawa szybkiego 
pogorszenia stanu klinicznego. 

3. Zaleca się ewentualny kontakt 
telefoniczny ze swoim lekarzem 
POZ i leczenie w warunkach 
domowych oraz unikanie 
kontaktu z innymi osobami, 
chyba że istnieje obawa 
szybkiego pogorszenia stanu 
klinicznego. 

4. Konieczność częstego mycia rąk, 

Medycznego o podejrzeniu 
zakażenia koronawirusem. 

4. Odizoluj osobę w osobnym 
pomieszczeniu (o ile jest to 
możliwe w pomieszczeniu, w 
którym aktualnie przebywacie). 
Poinformuj o braku możliwości 
opuszczenia wskazanego 
miejsca pod groźbą sankcji 
karnych. 

5. Wszystkie osoby przebywające 
w pomieszczeniu, w którym 
przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie, powinny je opuścić i 
udać się w inne odosobnione 
miejsce, unikając kontaktu z 
innymi. 

6. Wszystkie osoby narażone na 
kontakt powinny dokładnie 
umyć ręce i twarz oraz unikać 
dalszego dotykania twarzy, w 
szczególności oczu, nosa i ust. 

7. Poinformuj: 

• Rektorat  
tel. 508 230 783 
wskazując narażone 
pomieszczenia (miejsca 
izolacji, łazienka), 

• Dział Personalny  
52 567 07 12 
wskazując zaangażowany 
personel. 

8. Poinformuj Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
właściwego dla miejsca 
podejrzenia o przypadku.  

9. Stosuj się do otrzymanych 
zaleceń. 

 



higiena kaszlu (kaszel/kichanie 
w łokieć). 

5. Konieczności prowadzenia u 
siebie samoobserwacji. 

6. W przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia tj. duszność lub 
trudności w oddychaniu, 
wzmożone oddychanie 
konieczna jest konsultacja 
lekarska bezpośrednio w 
oddziale zakaźnym (unikając 
transportu publicznego i skupisk 
ludzi) lub w przypadku stanu 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego istnieje możliwość 
wezwania ZRM (112; 999).  

 

 


