
 

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO 

BADAŃ/ZABIEGÓW PLANOWYCH W CZASIE TRWANIA  

EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2  

SZP/EPI/INFO/Z1.P18.29 –wer-01/05.06.2020 

W okresie 14 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala prosimy stosować 

ogólnie zasady ograniczające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do których 

należy: 

 codzienne kontrolowanie temperatury ciała – w przypadku stanów 

podgorączkowych /gorączki kontakt z lekarzem rodzinnym, 

 ograniczenie zbędnego kontaktu z innymi osobami m.in., poprzez ograniczenie 

poruszania, w miejscach, w których znajdują się duże skupiska ludzi, takie jak m.in. 

galerie handlowe, 

 ograniczenie do minimum kontaktu z członkami rodziny, którzy w ostatnich 

4 tygodniach przebywali w placówkach medycznych, opieki długoterminowej (DPS, 

ZOL, ZOP, STACJA DIALIZ), 

 prowadzenie bezpiecznego kontaktu z innymi osobami gdy to jest konieczne np. 

w trakcie pracy, dokonywania niezbędnych zakupów.  

Za bezpieczny kontakt uznajemy: 

 utrzymywanie odległości > 2 m 

 przeprowadzanie higieny rąk za pomocą środka alkoholowego tak często jak to 

możliwe, w trakcie wykonywania pracy poza środowiskiem domowym, 

wykonywania niezbędnych zakupów, 

 osoby pracujące - w trakcie wykonywania pracy sugerujemy dodatkowo 

przeprowadzanie dezynfekcji miejsc/sprzętu (o ile przepisy BHP w danym miejscu 

pracy na to pozwalają) dotykanych przez innych pracowników, np. klawiatura, 

myszka komputera, blaty robocze, 

 stosowanie masek ochronnych niezależnie od obecnych wskazań MZ oraz 

przestrzeganie bezpiecznego stosowania maseczek zgodnie z wytycznymi - 

sugerujemy noszenie maseczek w miejscu pracy - jeżeli praca jest prowadzona 

w środowisku poza domowym, w którym przebywają ludzie, 

 w przypadku zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19 w rejonie Pani/Pana 

zamieszkania, bądź wystąpienie wśród osób najbliższych zachorowania/podejrzenia 

o COVID-19 prosimy o kontakt telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za: 

 przyjęcia do zabiegów operacyjnych odbywają się w Sekretariacie Izby Przyjęć 

w Dzierżoniowie – telefony kontaktowe: 74 83 44 110 lub 74 83 44 112 

w godzinach od 1100 do 1300 

 planowanie badań odbywa się w Punkcie Rejestracji w Dzierżoniowie  – 

telefony kontaktowe: 723 691 773 lub 74 83 44 188 w godzinach od 730 do 1700 

 przyjęcia do zabiegów operacyjnych w oddziale okulistycznym w Bielawie – 

telefon kontaktowy:  724 990 215  w godzinach od 1100 do 1300. 

Uwaga! 

Przed przyjęciem do szpitala każdy Pacjent poddany będzie: 

 badaniu temperatury ciała 

 ocenie stanu zdrowia poprzez przeprowadzenie rozmowy z pacjentem 

poprzedzonej wypełnieniem ANKIETY KWALIFIKACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ  

PACJENTA PRZYJMOWANEGO DO ZABIEGU/BADANIA.  

Ze względu na bezpieczeństwo Pana/Pani, innych pacjentów oraz personelu 

medycznego prosimy o szczerą odpowiedź na zadawane pytania.  

W przypadku stwierdzenia ryzyka zakażenia COVID-19, termin leczenia w szpitalu 

zostanie przesunięty na inny bezpieczny. 


