
Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego „KWITNĄCA” 

z dnia 10.03.2020 roku 

Postępowanie zapobiegające rozszerzeniu zakażenia koronawirusem w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Kwitnąca” 

 

1. Postępowanie w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną 

i. W przypadku gdy osoba z personelu posiada wiedzę, iż w przeciągu ostatnich 

14 dni miała kontakt z osobą aktualnie poddaną kwarantannie – powinna 

powiadomić o tym zdarzeniu przełożonego przed przystąpieniem do pracy 

(przed przybyciem do Ośrodka) i postępować zgodnie z zaleceniami 

przełożonego. 

ii. Osoby pracujące w innych podmiotach medycznych i które mają świadomość 

kontaktu z pacjentami zakażonymi są zobowiązane do zgłoszenia 

bezzwłocznie tego faktu przełożonemu i niepodejmowanie pracy na terenie 

Ośrodka bez wyrażenia zgody przez przełożonego 

iii. W przypadku poddania kwarantannie, pracownik jest zobowiązany zgłosić 

ten fakt przełożonemu jeżeli w okresie ostatnich 14 dni przebywał na terenie 

Ośrodka „Kwitnąca” 

iv. W przypadku opieki nad pacjentem Ośrodka, u którego zaistniało 

podejrzenie zakażenia, osoba z personelu powinna zgłosić to przełożonemu i 

postępować zgodnie z przekazanymi wytycznymi 

v. W przypadku prowadzonej opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem personel do czasu wdrożenia postępowania zaleconego 

przez służby sanitarno – epidemiologiczne postępuje zgodnie z zaleceniami 

przełożonego oraz: 

1. Do pacjenta z podejrzeniem zakażenia ma dostęp tylko personel 

wydzielony, nie kontaktujący się z innymi pacjentami i pozostałym 

personelem Ośrodka 

2. Pacjent zostaje odizolowany od obszaru wspólnego dla innych 

pacjentów i pozostałego personelu 

3. Miejscem odizolowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia jest 

wyznaczone skrzydło wschodnie oddziału IIp. zabezpieczone 

osobnym wejściem, jest zorganizowana śluza komunikacyjna 

4. Personel w śluzie, przed wejściem do odcinak wydzielonego, ma 

obowiązek założenia ubiorów barierowych: fartuch/kombinezon, 

maska z filtrem, rękawiczki, osłona twarzy, ochraniacze na buty. 

Wychodząc, w części brudnej śluzy, pracownik zdejmuje odzież 

ochronną, myje i dezynfekuje ręce, następnie zakłada czyste środki 

ochronne, w których może opuścić obszar wydzielony. 

5. Personel, który został delegowany do pracy z pacjentem z 

podejrzeniem zakażenia, nie podejmuje innej pracy na terenie 

Osrodka do czasu otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku testu 



oraz postępuje zgodnie  z zaleceniami służb sanitarno – 

epidemiologicznych. 

6. W przypadku potwierdzenia pozytywnego wyniku testu personel 

postepuje zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – 

epidemiologicznych 

7. Personel konieczny do opieki nad pacjentem z podejrzeniem 

zakażenia/zakażonym powinien stosować się do zaleceń używania 

środków ochrony zapewniających barierę oraz środków 

dezynfekcyjnych właściwych do rodzaju dezynfekcji. Osoba 

sprzątająca powinna być zabezpieczona zgodnie z zasadami i 

przeprowadzane czynności wykonać zgodnie z procedurą dla 

pomieszczeń septycznych 

8. Transport pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

odbywa się najkrótszą drogą, poprzez wejście wschodnie budynku. 

Droga wewnętrzna wspólna dla pozostałych pacjentów i personelu 

na czas transportu powinna zostać wydzielona i dostępna tylko dla 

personelu dedykowanego do opieki nad pacjentem z podejrzeniem 

zakażenia. Po wykonaniu transportu pacjenta droga ta powinna 

zostać zdezynfekowana zgodnie z zasadami dla pomieszczeń 

septycznych. 

vi. W przypadku nie przyjęcia do szpitala zakaźnego pacjenta z objawami 

mogącymi świadczyć o zakażeniu koronawirusem, w czasie oczekiwania na 

wynik testu, pacjent pozostaje odizolowany w strefie wydzielonej oddziału 

oraz zostaje wdrożone postępowanie jak w pkt 1.v 

vii. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia pacjenta odpowiedni 

personel medyczny (lekarz lub pielęgniarka przełożona) powiadamia 

opiekunów uprawnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia 

pacjenta o podejrzeniu zakażenia i wdrożonym postępowaniu. 

b. Organizacja obiektu na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 

i. Obiekt podzielony jest na trzy strefy: 

1. Oddział I piętro 

2. Oddział II piętro 

3. Odcinek wydzielony dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem 

a. Odcinek znajduje się w skrzydle wschodnim II pietra, 

oddzielonym i z zamkniętym wejściem, oznaczony jako 

obszar zakaźny 

b. W obrębie obszaru wydzielonego znajduje się śluza 

komunikacyjna z podziałem na część „czystą i brudną” w 

której personel zakłada i zdejmuje środki ochrony barierowej 

c. Ewentualny transport odbywa się najkrótszą drogą: winda, 

wejście wschodnie. 

4. Personelowi wydzielonemu zostaje wskazane osobne miejsce 

przeznaczone na szatnię oraz pokój socjalny w którym może 

bezpiecznie spożywać posiłki. 

Termin wprowadzenia: bezzwłoczny. 

Zagórzyce Dworskie 10.03.2020 r. 


