
STAN NA DZIEŃ 18.03.2021 r. 

ZASADY POSTEPOWANIA  

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW RON 31.BLT  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS CoV -2 (COVID-19) 

 

1. Postepowanie żołnierza lub pracownika RON w przypadku podejrzenia 
bezpośredniego kontaktu z osoba zakażona SARS CoV-2 lub wykrycia u siebie 
objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 w godzinach pracy  
i w miejscu pracy: 

a) Natychmiastowa samoizolacja w miejscu pracy 
b) Kontakt telefoniczny do DZML: 261-548-598 lub 780-026-330 
c) Telefon do przełożonego 
d) Pobranie, wypełnienie i przesłanie FORMULARZA WYWIADU   

EPIDEMIOLOGICZNEGO na adres email: 31blt.sekcjamedyczna@ron.mil.pl 
e) W zależności od sytuacji zdrowotnej i możliwości żołnierz / PRON 

 

WRACA SAM DO DOMU, 
PODDAJE SIĘ IZOLACJI I 

KONTAKTUJE SIĘ Z 
LEKARZEM RODZINNYM, 

KTÓRY KOORDYNUJE 
DALSZE CZYNNOŚCI 

NAGŁY STAN 
ZAGROŻENIA 

ZDROWOTNEGO – NA 
MIEJSCE ZOSTAJE 
WEZWANY DZML 
ZGODNIE Z PKT.7 

WEZWANIE ZEM JEŻELI 
WYSTĘPUJĄ 

POJEDYNCZE OBJAWY 
BEZ STANU ZAGROŻENIA 

ZDROWOTNEGO, A NIE MA 
CZYM WYJECHAĆ Z JW. 

 

2. Postepowanie żołnierza lub pracownika RON w przypadku podejrzenia 
bezpośredniego kontaktu z osoba zakażona SARS CoV-2 lub wykrycia u siebie 
objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 poza 31.BLT 

a) Natychmiastowa samoizolacja w miejscu przebywania 
b) Kontakt telefoniczny z lekarzem POZ 
c) Telefon do przełożonego 
d) Pobranie, wypełnienie i przesłanie FORMULARZA WYWIADU 

EPIDEMIOLOGICZNEGO na adres email: 31blt.sekcjamedyczna@ron.mil.pl 
 

3. Bezpośredni przełożony żołnierza zawodowego lub pracownika RON, który jest 
poddany izolacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 ma obowiązek 
niezwłocznie stworzyć i przekazać do Ambulatorium listę osób, które miały bliski 
kontakt z zakażonym podwładnym.  
Listę należy przesłać poprzez milnet-z na adres:  
31BLT_Dyżurny Zabezpieczenia Medycznego 
 

4. Bezpośredni przełożony żołnierza zawodowego lub pracownika RON, który jest 
poddany izolacji lub kwarantannie, ma obowiązek po uzyskaniu informacji  
o zakończeniu izolacji/kwarantanny przez podwładnego, niezwłocznie poinformować 
DZML o powrocie do pracy. 
Informację należy przesłać poprzez milnet-z na adres:  
31BLT_Dyżurny Zabezpieczenia Medycznego 
 
  

5. Jako bliski kontakt należy rozumieć: 

 Zamieszkiwanie z osoba zakażoną wirusem powodującym SARS CoV-2; 

 Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2  
(np. podanie ręki); 
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 Bezpośredni kontakt z zakaźnymi wydzielinami osoby z COVID-19 bez 
środków ochronnych (np. dotykanie zużytej chusteczki, narażenie na kaszel 
etc.); 

 Przebywanie z chorym na COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 min. Bez 
środków ochrony   osobistej (maseczka) w zamkniętym pomieszczeniu.  

 Przebywanie w odległości 2 metrów od osoby chorej przez czas dłuższy niż 
15 minut; 

 Kontakt personelu medycznego z chorym na COVID-19 bez odpowiedniego  
zabezpieczenia lub kontakt z osobą pracującą bezpośredni z próbkami osób 
z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania, uszkodzenie stosowanych 
środków ochrony osobistej lub ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania  
w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą; 

 Kontakt z osobą chorą w zbiorowych środkach transportu (pociąg, autobus, 
tramwaj, samolot) w sposób opisanych wyżej. 

 

6. Kwarantanna i izolacja 
       Osoba podejrzana o bliski kontakt z chorym na COVID-19 lub osoba  
z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 podlega obowiązkowi 
kwarantanny lub izolacji. Decyzje o nałożeniu w/w nakłada WOMP (Wojskowa 
Inspekcja Sanitarna) lub Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna właściwa dla miejsca 
zamieszkania. Jednak od momentu pozyskania informacji o potencjalnym 
ryzyku zakażenia lub kontaktu z osoba zakażoną żołnierz lub pracownik RON 
ma obowiązek natychmiast poddać się samoizolacji.  

a) Osoba z bezpośredniego kontaktu z potwierdzonym przypadkiem  
       zakażenia COVID-19 może odbywać kwarantannę w: 
           - miejscu przez siebie wskazanym (w tej sytuacji kwarantannie    
             podlegają też współmieszkańcy) 
           - lub w Ośrodku Kwarantanny SP w Kiekrzu (OSSSP w Kiekrzu  
             ul. Rekreacyjna 2) 

b)  Osoba z potwierdzonym wynikiem testu na SARS CoV-2 i/lub lekkimi    
        objawami COVID-19 może odbywać izolację w: 
               - miejscu przez siebie wskazanym (w tej sytuacji kwarantannie  
                 podlegają też współmieszkańcy) 
               - lub w Izolatorium w hotelu IKAR w Poznaniu ul. Solna 18 (aktualnie  
                 jedyne  w Wielkopolsce) 

c) Osoba zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą,  
       u której stwierdzono dodatni wynik testu na SARS CoV-2 , automatycznie         
       podlega kwarantannie. Trwa ona przez cały okres izolacji zakażonego   
       domownika plus 7 dni po zakończeniu przez niego izolacji 

d) Osoby powracające z misji zagranicznych po wylądowaniu na  
      EPKS Poznań-Krzesiny (31.BLT) przed opuszczeniem statku  
      powietrznego powinny być poddane szybkiemu testowi antygenowemu   
      SARS CoV-2 lub (jeśli test nie zostanie wykonany) poddać się 10 dniowej  
      kwarantannie. 

e) Po uzyskaniu informacji od lekarza POZ (Sanepid/ WOMP) o zakończeniu   
       kwarantanny lub izolacji, należy najpóźniej w dniu jej zakończenia  
       poinformować o tym DZML. 

7. Ozdrowieńcy również przesyłają FORMULARZ WYWIADU 
EPIDEMIOLOGICZNEGO oraz do momentu podjęcia decyzji przez WOMP 
poddają się samoizolacji. 



8. Jeżeli osoba przebywająca w kwarantannie otrzyma informacje o pozytywnym 
wyniku testu na SARS-CoV-2 jest zobowiązana ponownie wysłać FORMULARZ 
WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO na adres email: 
31blt.sekcjamedyczna@ron.mil.pl 
 

9. Objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem SARS CoV-2 

 Gorączka 

 Osłabienie 

 Kaszel 

 Katar 

 Bóle mięśni 

 Bóle gardła 

 Wysypka 

 Utrata węchu lub smaku 

 Zapalenie spojówek 

 Biegunka 

 

10. Postepowanie DZML – dyżurnego ratownika medycznego po otrzymaniu informacji 
o potrzebie udzielenia pomocy medycznej na ternie 31. BLT 

          Osoba wzywająca zobowiązana jest w sposób spokojny i rzeczowy przekazać 
następujące informacje:  

 dokładne miejsce zdarzenia  

 co się stało ?  

 czy w miejscu jest bezpiecznie? 

 Ile jest osób poszkodowanych? 

 Czy osoba jest przytomna i normalnie oddycha? 

 Czy zgłasza dolegliwości ze strony układu oddechowego? 

 Czy wzywający wie jak udzielić pomocy ? 

  Ponadto, czy zgłasza któryś z niżej wymienionych objawów: 

 Gorączka 

 osłabienie 

 Kaszel 

 Katar 

 Bóle mięśni 

 Bóle gardła 

 Wysypka 

 Utrata węchu lub smaku 

 Zapalenie spojówek 

 Biegunka 

 Inne nietypowe objawy..? 

 Jeżeli DZML na podstawie zebranego telefonicznie wywiadu stwierdzi podejrzenie 
choroby zakaźnej (SARS CoV-2), przed przybyciem do pacjenta ubiera się w kompletny zestaw 
SOI – Środki Ochrony Indywidualnej  (kombinezon, rękawiczki, maska, okulary, przyłbica) 

 Jeżeli wywiad jest niemożliwy do zebrania przez telefon, DZML po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zbiera wywiad związany z SARS CoV-2, dokonuje oceny pacjenta 
zabezpieczony w podstawowe SOI (rękawiczki, maseczka, okulary i/lub przyłbica), jeżeli 
stwierdzi podejrzenie COVID-19 wycofuje się do Ambulansu i ubiera w kompletny zestaw SOI  
i niezwłocznie wraca w celu udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych. 
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt telefoniczny  
z Ambulatorium – DZML pod nr telefonu 261-548-598 lub 780-026-330 


