
STAN NA DZIEŃ 28.03.2022 r. 

ZASADY POSTEPOWANIA  

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW 31.BLT  

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

 

Od dnia 28.03.2022 r. : 

1. Zniesiono obowiązek izolacji oraz kwarantanny w związku z zachorowaniem i/lub 

bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną SARS CoV-2; 

 

2. Zniesiono nakaz zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczek ochronnych). 

Wyjątek stanowią podmioty lecznicze oraz apteki; 

 

3. W przypadku podejrzenia u siebie COVID-19 i/lub otrzymania pozytywnego 

wyniku testu antygenowego lub PCR potwierdzającego zakażenie, lekarz POZ 

wystawia zwolnienie ZLA tak jak w przypadku każdej innej choroby lub urazu 

skutkującego niemożnością świadczenia pracy; 

 

 Epidemia nadal trwa, choroba COVID-19 może przebiegać 

bezobjawowo ale też może mieć ciężki przebiegi i pozostawić groźne dla zdrowia 

powikłania, dlatego: 

1. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej maksymalnie ogranicz 

kontakty międzyludzkie oraz stosuj środki ochrony indywidualnej (maseczka na 

usta i nos, częste mycie rąk, itp.); 

 

2. Jeśli jest taka możliwość zostań w domu i nie przychodź do pracy; 

 

3. Pomimo braku nakazu izolacji – IZOLUJ SIĘ ! najlepiej do czasu ustąpienia 

ostrych objawów choroby; 

 

4. Po bliskim kontakcie z osoba zakażona ogranicz kontakty międzyludzkie i stosuj  

środki ochrony osobistej; 

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); 

 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.  

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 

 

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. 

 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt telefoniczny  
z Ambulatorium – DZML pod nr telefonu 261-548-598 lub 780-026-330 


