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Warszawa, 27.02.2020 r. 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 

Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono 

występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub 

zachorowanie. 

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z 

obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną. 

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: 

a)   kryteria kliniczne 

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

- gorączka 

- kaszel 

- duszność 

b)   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 przypadki koronawirusa ; 

- miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym  lub 

przypadkiem prawdopodobnym ); 

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający  w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów 

zakażonych nowym koronawirusem. 

 

ZALECENIA 

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 

dni: 

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 

należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji   sanitarno-

epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://liblink.pl/cJHQRUkXia 

lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na 

stronie: https://liblink.pl/q8nwkGDZCm 

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli 

codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe 

samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). 

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. 

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to: 

należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub chory powinien zgłosić się 

bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. 

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to: 

należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości należy 

skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane 

(kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). 

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i 

wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora 

placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając 

wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i 

wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną 

oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę 

szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub 

https://liblink.pl/cJHQRUkXia
https://liblink.pl/q8nwkGDZCm


kwarantannie oraz badaniom. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 

(dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do 

dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) 

z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. 

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być 

leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem? 

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, ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, 

w tym samym pokoju internatu szkolnego. 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało 

prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się: 

pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem 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. 

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie 

domowej miała kontakt - państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny. 

 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków 

ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy 

pracy, chyba, że źle się poczują. 

W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby 

rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny. 

Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych 

środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle 

się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i 

dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą. 

Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami 

sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi. 

 

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób 

powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy 

 odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół. 

 

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa 

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor 

tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu 

instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 

Źródła aktualnych informacji: 

 

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego: gis.gov.pl 

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590 

Punkt informacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (stały 24h dyżur): 32 351 23 00 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie: 692 180 830 


