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Aktualnia nie rna źadnych wytyczrrych Światowej Orga*izacji Zdrowia {WHo) oraz Iuropejskiego
Centr*§1 Cs" Zapabiegania i K*ntrgli Chłrób {ĘCDC), ktćre nakazyr,vałyby cbjęcie nadzł:rern osób
PowracającYch z krajów z utrzymującą się transmisją §ARS-CoV-2, jeźeli nie spełniają ane kryteriólv dła
przypadku podejrzanega o zakażenie f zachorowanie.

KłYteria lrłl'alifikac.i! d* da§szeg* p#§tęp§by*mia; {3i *s*b potenejalrłź* ł:*r*ź**yeh w związkx
x P*xvrstełfi z cbszarów ł*trzym*jąr*j :ię trałtsrxisji tłłiłl,łsa Ł{.§§ {ź} *sób:* styczl.t*ści z eakaźonym"

PostęPowani* podlega osoba. która spełnia kryteria kłiniczn* CIRAZ keyteria epidanricls§ic?ne:
*} kręź*riakiirłiczne

kazrJa osoba u której wystąpił co nąhni_ei ieden z tvymienionych *bjawćw ostre1' infe kcji Lrkładu

oddechowego:
- gorączka

- kaszel

- duszność

b} kry?eri* *pid*nriologic:ł:e

KaŻda osaba, która w okrasie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co naimniei iedąa
r następujących kryt*riów: .

- PodróŻowała/Przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję
5ARS-CoV-21

- rniafa błiski kontakt? z osobą, u ktr:rej stwierdzono zakażenie §ARS-CoV-Z {l<ontakt z przyparlkie1;.
p otw i e r d z a nyrn3 l u b p rzy p a d k i * łłl p r a w d o p a d a b ny nsa|

- Pracowała tub Przebywała jako odr,viedzającyr vf jednostce opieki zdrowotnej,
w ktćrej leczono pacjentćw zakażcnych SARS-CoV-2

1 lnf*rmacje o krajeeh/r*gionach a utrzyrłrującą się tra*snrisją SAftS-CoV-2 są dosiępne połi linkienr;
!':;!},§.-,,j.-l::',lj.§§§ś_u-Ęp.eśiJ;kŁ];:_ljłi.i-i;:.i:**:l&!:ł:jl,{:,i*ilj.*_ł:łiijjililiie!*;ti]:.i;*.§_;rK*:
: Bli§ki kontakt.iest definiowany jako narażenie per-sonelu w jednostkaeh opieki zdrowctnej w związku z opieką
nad chorYmi Z §ARs-aov-2, zamieszkiwanie z pacj*ntem COV|D19, prada w bliskiej ołiległości, przebywanie w
t€j 5amęj klasie szkcinej z Pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z póejeni€§1 covtD19 dowolnynr
Śrndkiem transpOrtU
3 Praypadek p*twierrleony {kryteria 1łboratoryjn*i :

wYkrYcie klvasu nukleinowego SAfiS-CoV-2 z maier]aiu kliniczneg* potwierclzone badaniem moiekuiarnyrn
ukierunkłiałanym na inny obszar g*nomu wirusa.
ł PrzYPadek Prawdcpłdobny {kryteria laboratoryjne} co na.]mniej jedno z następujących kryleriów:
- dorjatni wynik le§tu w kierunku obecności koronavlil,usów (pan-corcnĘviru5 te§t},
- niejednoznaceny wyr:ik lradania wykrywającego kwas nuk}einowy SAł15-C*V-ż.

'na cbecnym *iapi* doiyczy to pru erle wszystkim zagranicznych jednostek opieki rriror,,lotnej w ktćrych
hospitali;owano osłby z potwierdzunym zakażeniem SAR§,{oV-2.

l
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Jeśli uc:erl lub pracowłlik szkoły przebyłlał w r*j*ni* zagr*zer.ia epicier,liologicznego w ciągtl

Ostatnidh 14 clni i:

1} zar:bs*rr,vowan0 $ ni*g* objav;y, ,takie jłk: gorączka, kasze l, dusrr:ość i proi:icmy ; *ddychanierł tol
. nałeży bezzwłocznie, telefor:]czr:ie pawiadonrić stację sanitarna-e pidemiolcgicrną,

* lub powinien zgicsić się bezpośrednjc do oddziału zakaźnego lub ocjdziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określ*ny zostanie dalszy tryb po§tępowa*ła nTedycznego;

ż) nie zaobse rwowano wyzej wyn-,:ienionych objawów, to przer kolejrre i"4 dni należy koritrolować stan

zdrowia, czyli codziennie mierzyć t€mp€raturę ciała oraz zv,rrócić uvi/egę na występłwanie abjawów

grypopodobnych {złe §amopocłucie, bóle n:ięśniowe, kaszel}.

a} Jeże li po 14 dniach samoobse rwacji nie wystąpiiy wyżej wymienione objawy, można zakańclyć

kontrolę.

b} Jeżel] w ciągu 14 dni zaobserwowane zosTaną wyźej rvynllenir:ne objawy to;

€ nal€ży bezzwłocznie, telefon]cznie porviadomić stac;ę sanitarno-e pidemiologiczną,

* iub chory powinien egłosić siq bezpośrednia do cddziału zakaźnego iub oddziału obserwacl,jno-

zakaźnego, gdzie okreśiony zcstanie dalszy iryb postępowania medycznego.

3} miał koniakt z asr:bą chorą lub zakażoną koronavłiri;sem SARS CoV,2 to:

ó należy bezzwłocznie, teiefonjcznie powiadomlć siac,ę:anitarło-epldemiologiczną,

W przypadku wątpliwości należy sj<ontaktowac się z lajbllższą pcwiatową stacją sanitarno-

ei:idemio|ogiczr,ą, przekazując wszystkie niezbędne dane ikiec,,r iz 1akiego rejonu osoba powróciła,

jakie występują u niej objawy i od kiedyi.

Zgcdnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu za'<ażen i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U, z

2019 r, poz, 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozooznania zachorowania na chorobę

szczegóinie niebeepieczną i wysoce zakażną 1ekarz przyjnując,,1 do szpitala, *riejsca izolacji lub

odbywłnia kwarantanny, kierując się własną ocena sio9,1ia zagrcżenia dla zdrawia pubiicznego,

paddaje asobę podejrz**ą o zachorowanie, chorą na chorobę szczegóinie niebezpieczną i wysoce

zakaźną lub csobę narażoną na zakaźenie hospitailzacji, izciacji ir,c kwarantannie oraz badaniom,

Zgodnie z wytycznvn'ti Ministerstwa Zdrowia i Krajollrego Konsulianta w dziedzinie chorób

zakaźnyctl {rlostępne na strcnach: rnz.gov,pl, gis.go,1.pi, gov.plikoronawirus} każcla osoba

manifestująea objawy zakażenia SAR5-CoV 2 powinna być hosoitalizowana w oddziale zai<aźnym

{obserwacyjno-zakaźnym} z zapewnieniem v."larunków izolacji odcechowej i ścisłe go rcżimu

sanilarnego.

Osoby nie spelniające kryterióv-ł przypadku podejrzanego o zachorcwanie na 5AftS-CoV-2 powinny

być |eczone w warunkach ambulatoryjnych w ranrach podstawowej opieki zdrowotnaj.

Ponizej przedstawiona algorytm kwalifikacji osoby do dalszego postqpówania jeśli miała kontakt

z osobą podejrzewaną o zakażenie koronawiruse rn lub rv okresie 14 dni prz*bywała na *bszarze, gdzie

ivystępują przypadki zakażeń. Pr:stępolvanie rozstrzygające podejmr"lją pracownicy Państwowej

lnspekcji Sanitarnej.



śx;§§rftfĄ&ive*i*Ł**iźał***łtź* *3iŁ*,ąłlł.ł,;iJćr+JĘLź\źżl}.<*
de§eradss{}§łEs*!,JĘei;jt4i,,PłłŁ§9':lł*3,:ł§xŁf:":"ii
{i{ią*itlł § *y§ił§sją ;i;'r§iil!!lr*ó 

!:'

*sid*rrti*9ł§lgrną**§i*.]"§ć* r::#r#:;tr3;"y§ffij;L.-
#n!* 9§,&§"**ćS {ł:i* cl*łę,erł B§r-iĘ,n}

J:" 3Ę},j..ęi łll " *:x§anlyi

j- .-\cbyh}i(iji :, 
!ł, ,r"'u,', , n

§a..,jJ, 
§,;:,l;..,

*§,i*tl* ffii§f{rs s.rf t

s$t i{{F tnilĘ] i]i rs

l,i\}łt$Ęb!łn śdiiitt cf
tilił,lll*,t.*. $l"lu,l lłl .r*.il

'nisir9łfir,
Łilr*?R1'

§ 4?..9ź

*en*rJ." &t ri*"' 6*r}* a.,,
':ł.:arlła.|ź ł*.tżĘ*i +§rw!łs!* iąalłŁli* ś*fr&łźŁiJ* ,lęu *1{ejił
źźłv,rźr*.żsl":}ż:ftł *"Ę*9 !s*s*jF\ettr!,ł sej t{ ć*!! *.łĘ j)€ :,{ ćĘl rd
irł?źl,rśł,i5ł)żźr)ła:.l łjt #j-*]it!i. l 1§.ss}riŁĘŁ**
#.4a4* 

' '*.:żżł*?/.* iłf*z*.rftl§ i:.}rć ł4§./* . ,*}!*ł,l|d. .,,!,J3.-.

1 ,..,

! 
jł.:$Ę§{eli. j.Ź? ':'1łę"a ą +zlł,", *.!Ę iy* ! } lni J!ł!r x,_$ t ;l !łi,jŃl]+."ł {t* !_:.rlr aź

i$ói9dsĘił*ia *9.: &*t*sĘ 
'łĆ 

łą\,*€ łł!r:,:: - i.- iiśl i:.r ili .l , f .t,nł] n i ;; i: .{.:.;:_-

§lł:t*,ł.r.iĘł..::ł:ą:ą:ałs :"':ii;ł;j].:i::":ji.]ii::!ł.j; :;|:rr:'::-r-1:::)
" '!.'r,1 "ą..F,,,"Ę ,!. i.,r.l t,..Ą,,,,

}ai$ii.r!n!;i}yFŁrar"!wą,j.:,.!,_.,",!,lr,i
ileiąsl, &,ł{*Ę *F*:łi+ §ryłł}*# ą żŁź {,# -
"Ą,r, l*! u,:1,111,1'r,r..,tl,',! .r'." .r..ęł\.,.1 a.,
1f,s, ltłl{!:! :} -t, ł 1, ló 12 ł...11ł a..-., , łl;:żi|j, bF-ąg.l-ą z *ą9r* ł n$,łz'|P

'łla*łi,a:41.i*1-/.1.ł?.a: i\a,$PitrB:Yłnęź** 8js§:§trł,Y,j*ipl§r$9l\diB.9
li."{tłp* ,§ łe;rt+ lnŁ ł i§s* bl§!ł#?nąl.

{* rr*biĆ. jeśli ucrnioriłrie lł,łb praf,$wsli{y w Twojej instyta;eji rnieii kcntakt z pctwierduenyrn
PrZYPadkiem f,§Vl§-39, .eYli ssobą, która rniała sbjawy pł:d§u*§ ą*tząszrłania** przedslkoia, szkcly,
placówki *śwla{owej?

Definicja KONTAKTU obejmuje:

* kaŻdego ucznia lŁlb człOnka p€rsonelu pozostając€go w bezpośrednim kontakcie z ó5abą
ch*rą lub w kontakcie w odległaści mniej niź ż metrów od przez pónad 15 nrinut,

e rożmowę z O50bą z ObJaWami choroby twarzą !1/ iwarż pr"zez dłuższy czas,
{, grupę najblizszych przyjaciół/kolegów,

* kazdą *Sóbę rniasżkającego w tym §amym gospodarstwie dornowym, cc o5oba chora, w tym
w pakoju internatu §zkołn€g0.
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*scby z k*ntaktu i§l§ są ur,vażane za zai<ażone ije z*li czują się dcbrze i r:ie mają cbjawów clrr:roby,

jest maic prawd*padnbrre, aby r*zprze§trzeniły infe kcję na innc cso}:y, je dłlak za,}eca irrr siq:

a pa;ostanle w łiomu lub w pokoju tvieloosoi:owyl1,l w szkole z internatern przez i4 dni cd

ostatniegn l<oni*l<tu z osabą chorą i prolładzenie samoabserłv*cji - codzienny pai::i*r

ternperatury j świadame zwracanie uwegi na sulój sian zdroi,vja,

,a poddanie s)ę mcnitoringawi pracowr:ika stacji sanitarno-epicJeri:iolagic:nej w szczególl.cŚci

udostępnienie numeru telefonu w ce lu ui:rożlilvier-,iia ccdziennego i<ontalttu i przeprowadzenia

wywiadrr odnośnie stanu zdrowia,

. jeżeli w ciągu 14 dni §amoobserwacji zaobserivo\,vanc :o§taną nbjawy igarączl<a, kaszel,

cluszność, probleniy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadornić siacją

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś slę bezpośrednio Co oddziału zakaŹnego lub oddział*

obserwacyjno-zakaźnega, gdzie określony ztrstanie dalszy t:,yb postępowania rnedycznegł.

Oscby, lqtóre n]e miały bliskiego kontaktu;

* Radzina i przyjeciele, którzy nie m jeli i:iiskiegc konral<til (jak viymieniono powyzeji

z osobą chorą, nie muszą podejmowac zadn_vch śroików ostrozności an1 wprowadzać żadnych

zmian we własnych aktywnościach, iakich jak ;częs:czanie oo szkoły czy pracy/ chyba że Źle się

^^^_,,;-9 U LćU_}d_.

g W przypadku złeg* samopoczucia powinni telefcn:cznie pr:wiadomić stację sanitarno-

epidemiofogiczną, aby rozwazyć, czy potrzelu;ą Catszej 0.€ny.

ą ?ała osobami, które są zdefiniowane jako biis<ie kontaktv, reszta szkłły nie musi podejmować

żadnych środkow *strożności, ani lvprovuaczac żadnych zmian we własnych zajęciach w

placówkach edukacyjnych, Jeśli źle się poczu;ą, pocldane zoslaną kwalifikacji, w zależnościod

objawów. To za|ecenie dotyczy personełu cydakiycznego i dzieci z klasy i placowk1, l<tóre nie

przebywaJi w bliskjm otoczenju z osobą chorą.

e Decyzja, do jakiej grupy kontaktu naleźą riczłiow:e i pracownicy powinna zostać podjęta w

kantakcie ze s,fużbami sanitarnymi, §erscneiern szkoły iuczniem, jeśli jesr wystarczająco

samodzielny intelektuainje"

lłą ch r|e ma uząsadnienia d;a potęjrąqlvełLą_nqdn]ie rnyclr ejz]ałań tvpu

kwarantannowanie osób porłrracaiacvch z regioncw z utrzvą:uiqca się transmisia §ARS:C.9!12 ąp*,

północnvch włoch, czv odmavriarj_ę udziału w zaleciach szli.olnvch craz ząaqvkanię sekói,

Wskazane jest zapobieganie innym choroborn zakaźnym poprzeż szczepienia, np, przeciwko

grypie. W zależnaści od sezonu e pidemicznego, w Polsce ;,ejestruje się ocl kilkuset tysięcy do kilku

rnilionów zachorowań i podejrzeń zacharowań na grypę i zachorowania grypopłdobne roczn je. Szczyt

rae horcwań ma rniejsce zwykle między styczniem a marce nl.

ostre infekcje wirusowe mogą spr-zyjać zakażeniom innymi clynnikami infekcyjnymi, w tym

w]rusami. Nie należy jednak traktować sztzepień ochronnych przeciwko grypie jako spr:sobu

zapobiegania zakażeniom §ARS-CoV"2.

&
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i\ie isinieje s:czeplonk* ani sk*teczne Jeczenje praecivrkn l<cronawirus*vui, Dlatego należy pamiętać
0 Prz€§trzćgałiiu PoCstavlrolłlych rasad zap*i:i*gawczych, które istgtł,;ie wpĄiną r:a ograrriczenie ryzyka
zakażenia:

Ę:ęst* myć ręłc
NaleŻy pamiętac 0 czę§tym myclu rąk wodą z rnydłem a jeśli nie rna takiej xłożliwgści
dezynfekować je płynanrilżelami na bazie alkohoiu {*lin, 60 %i.

Mycie rąk ww. metodarni zabija wirusa, jeśli znajduje się an na rękach.
§tosować ;asady łahl*xy podcras kicPrania l §<eszlt"c

Podezas kaszlu i kichania należy zakryĆ usta i nos zgiętyrn łokciem lub chusteczką - jak

najszYbciej wYrzuĆ chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce uźywając mydła i r,vody lui:
zdezynfekowac je środkami na bazie alkaholu {min, 60 %}.

zakrycie ust inosa podczas kaszlu ikichania zapoŁ:iega rozprzestrz€nianiu sie zarazi<ow,

w iVm wjrusÓw, JeŚli nie pi-zćstrzega się tej zasady mozna łatyrlc zanieczyścić przedmioty,
powierzchnie lub dotykane/ łp. przy po,ł.iitaniu, osoby,

Zaehavlać be:pieczną od ległość

NaleŻY zachowaĆ co najmniej 1 meti, ocllegtości z osobą, która kasz]e_ kicha ] ma gorączkę.

Gdy kłoŚ z chorobą układu oddecirowego, iaką jak ż01"9-nCaV, kaszle lub kicha, lvydala pod
ciŚnieniern małe krope lki zawielające l,virusa. Jeślijest się zbyt biiska, można,.vdychać wirusa,
Ł.lnikać dotykania oczu, *csa iast
Dłonie dotykają wielu powierzchni, klóre mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
ocu uź n0sa iub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowoclować przeniesienie sie w!rusa
z powierzchnj na siebie,

Sędąc cŁr*rym, rnając: g*rączkę, kasze1, trudrrości w tlddychanił,l po powrocie z krajów gdzie
§zeruY się kcronawirus, j*Śli nia upły*ą{o 3.4 dni od p*rwr*tu * Nl{. łzależy płzytłs*ózić da
szk*źg

NaleŹy niezwłocznie zasięgnąć pomocy meciycznej - udać się na oddział zakaźny albo
ohserwacYjno-zakaŹny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymiw Komunikacie ki-ajowegc
konsuitania w dziedzinie chorób zakaźnych irnz.gov.pl, gis.gov,pl, gov,pl/koronawirus}.

NaieŻY pray tym parniętaĆ, żeby unikac środków komunikacji publicznej, aby nie narażać
innYch osób. Zaleca się cstonięcie ust inosa nłaseczka ochronną, która stanov,łi pierwszą
barierę ochronną dla otoczenia,

Będąc chorYm i mając bardzł zle samtpoczr.:eie, ale gdy rrie p*dróżaw*ła się da krajów,
w których §ZerżY się korona*;ir$s * n l§ nateźy *d ra:u podejrzewać u siebie zakaże*la
koronavlrirusem. Jednak w dbatości * własne zdrcwie fi}!E należy przyctrodu ić do szkoły.
na|eźy p*zostać uł donru i zasiągnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony *kładu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą miec wiele prryczyn
np, wirusową iwirusy grypy, ade nor,virusy, rynowirusy, kłronawirusy, wirusy paragrypy), czy
bakterYjną {Pałeczka Hałmaphilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlanrydia, mykoplazama),
Mając łagodne objawy zć strefiy układ* oddech*weg§, §dy nie podróźcwało się da krajów,
w którYch §Z€ruy się koronawirus nateży siarannie siosowac podstawowe zasady higieny

ż-
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nddychłni* *ra: higier:y rą|< i pozr:siać lt, ci*n:u d* czasu pcwrotu dn relrotvia,]eŚli t*

r,rożlivrle.

8. Ł{c.}ikać spr:żęvgyl,ia s,:.l;tll,vye,h lłłb ni***g*ź4tsj*i?yć,ł proelłłktór*ł p*{h**E*sił ;l,*iałeętegc

*strożnie ł:bchodź się z surorn;yr: mięsenr, nrłe !łien lub nal"ządarni zwierzącr;mi, aby unil<nąĆ

krzyżowegc zanieczyszczenia poprzez niegotowa*ą żywrłośc, zgcdnie z dobrymi zasadan'li

bezpieczeństwa z,7wności,

§, B*ać * adp*r**śł, vłyslspiać s?ę, dbać o kcr-ldycję §i,2zlaz*Ął raca**aŹzze ł:dżywianie,
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