
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA SYTUACJI 
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM U PRACOWNIKA/KLIENTA 

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria 
epidemiologiczne 

Kryteria kliniczne 
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 
układu oddechowego: 

• gorączka, 
• kaszel, 
• duszność. 

 
Kryteria epidemiologiczne 
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno 
z następujących kryteriów: 

• podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa 
SARS-CoV-2; 

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z 
przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

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

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKA/KLIENTA SPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA KLINICZNE 
ORAZ KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE: 

 

• W przypadku wystąpienia u Pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem 
indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 
Pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

• W przypadku wystąpieniaww. objawów u Klienta (dziecka), należy niezwłocznie odsunąć 
go od miejsca pracy, powiadomić Rodziców o zaistaniałej sytuacji oraz właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 

• Osoba ta powinna oczekiwać na transport/rodziców w IZOLATCE. 
• Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

• Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek. 



• Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w 
tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o 
zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.  

 

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKÓW/KLIENTÓW, KTÓRZY MIELI BLISKI KONTAKT 
Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? 

• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 
metrów przez ponad 15 minut; 

• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; 
• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 
• osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym 

pokoju hotelowym. 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają 
objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 
zdrowia, 

• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i 
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

• nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we 
własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują. 

Zalecenia dla personelu sprzątającego 

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem 
zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

• założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, 
• umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek 

i maseczki, 
• usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 
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