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1. Ogólne zasady postępowania. 

W przypadku potwierdzenia u pracownika choroby COVID-19, należy o tym fakcie poinformować pozostałe 

osoby, które miały z nim kontakt. Współpracowników mających kontakt z osobą zakażaną i wykonujące nadal 

pracę należy zaopatrzyć w maseczki ochronne. 

2. Uwagi dla osób, które pracowały z osobą chorą 

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, a narażenie wystąpiło w ciągu ostatnich 14 dni: 

• skontaktuj się telefonicznie z właściwą jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wykaz właściwych 
numerów w załączniku), 

• w miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami, 

• zachowaj higienę osobistą - jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 70 %), 

• dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała, 

• w przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do wyznaczonego 
oddziału / jednostki chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania. 

 
Jeżeli MASZ gorączkę (38oC), kaszel, problemy z oddychaniem, a narażenie wystąpiło w ciągu ostatnich 14 
dni: 

• skontaktuj się telefonicznie z właściwą jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wykaz właściwych 
numerów w załączniku), 

• jak najszybciej udaj się do wyznaczonego oddziału / jednostki chorób zakaźnych, najbliższego do 
miejsca zamieszkania, stosując wszelkie środki ostrożności ograniczenia narażenia (maseczka 
ochronna, transport prywatny)  

• zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej 
myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie 
alkoholu (min. 70 %), 

• ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego, 

• poinformuj pracodawcę. 
 

3. Uwagi dla przełożonego 

Przełożony po otrzymaniu informacji, że u pracownika potwierdzono chorobę powinien: 

• jak najszybciej zapewnić osobom, które miały z nim kontakt i świadczą pracę maseczki ochronne, 

• w trybie natychmiastowym nawiązać kontakt z właściwą jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(wykaz właściwych numerów w załączniku), która zaleci dalsze postępowanie. 

Na współpracowników, którzy mieli styczność z pracownikiem, u którego stwierdzono chorobę Covid-19 może 

zostać nałożony obowiązek 14-dniowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, ale o tym decyduje 

inspektor sanitarny / lekarz.   
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4. Ogólna instrukcja postępowania do wypełnienia w danym oddziale.
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