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Wrocław, 8.05.2020 r. 

 

Postępowanie z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2  

lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem  
(dotyczy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  

określanym wcześniej przez WHO jako: 2019-nCoV lub zachorowania COVID-19) 

I. DEFINICJA PRZYPADKU (załącznik 1) 

1. Spełnienie kryteriów przypadku podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2 stanowi 
wskazanie do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej. 

II. OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA z pacjentem zakażonym SARS-
CoV-2 lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem  

1. Pracownik USK postępuje zgodnie z dokumentem „Zalecenia dla personelu - 
dziesięć przykazań bezpiecznej pracy” (załącznik 2) 

2. Jeżeli pracownik USK jest podejrzany o zakażenie SARS-CoV-2 to postępowanie jest 
zgodne z dokumentem „Postępowanie co do osób, które bez odpowiedniego 
zabezpieczenia środkami ochrony osobistej miały bliski kontakt z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2”(załącznik 3) 

3. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w USK odbywa się z uwzględnieniem 
warunków i zakresu podejmowanych czynności zgodnie z obowiązującą Instrukcją 
(załącznik 4). 

4. Personel USK przestrzega zasad prawidłowego zakładania, zdejmowania i usuwania 
środków ochrony indywidualnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące zasad 
prawidłowego zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej znajdują się 
na stronie internetowej USK. 

5. Personel USK bezwzględnie przestrzega zasad higieny rąk (dezynfekcja rąk 
przed nałożeniem i po zdjęciu rękawic, przed i po kontakcie z każdym pacjentem 
i jego środowiskiem).  

6. Podczas pobytu w USK obowiązuje ograniczenie kontaktów pacjenta zakażonego 
SARS-CoV-2 albo podejrzanego zakażenie koronawirusem. 
a) Kontakt pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 

koronawirusem z personelem USK jest ograniczony do niezbędnych czynności 
związanych z leczeniem i opieką. Do czasu uzyskania wyniku badania pacjenta 
w kierunku SARS-CoV-2, bezwzględnie ograniczyć inne czynności, np. czynności 
pielęgnacyjne. 

b) Kontakt pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem z osobami odwiedzającymi, w tym z rodziną, nie jest możliwy 
do czasu wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2. W wyjątkowych sytuacjach 
ewentualny kontakt z wyżej wymienionym pacjentem jest poprzedzony 
uzyskaniem zgody Kierownika Kliniki lub wyznaczonej przez niego osoby. 
Od osób odwiedzających wyżej wymienionego pacjenta zbierany jest wywiad 
epidemiologiczny; osoby te ściśle przestrzegają zasad stosowania środków 
ochrony indywidualnej w sposób analogiczny jak personel medyczny sprawujący 
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opiekę nad pacjentem. 
c) Prowadzony jest rejestr wszystkich osób kontaktujących się z pacjentem 

zakażonym SARS-CoV-2 lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem 
(załącznik 5). 

7. Jeżeli pacjent jest podejrzany o zakażenie SARS-CoV-2 to postępowanie dotyczące 
badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 jest zgodne z dokumentem „Zasady 
zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2 w przypadku pacjentów USK” (załącznik 6). 

8. Postępowanie z pościelą, sztućcami i naczyniami używanymi przez pacjentów 
zakażonych SARS-CoV-2 lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem, jest zgodne 
z rekomendacjami ZKZS (załącznik 7). 

9. Postępowanie z odpadami medycznymi powstającymi w procesie diagnostyki, 
leczenia lub opieki nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 lub podejrzanymi 
o zakażenie koronawirusem, jest zgodne z rekomendacjami ZKZS (załącznik 8).  

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 
lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem 

A. Postępowanie wobec osoby z objawami grypopodobnymi przychodzącej do USK 

1. Postępowanie wymagane od pacjenta 
a) Zapoznanie się z informacjami o regułach postępowania dla pacjentów, 

które umieszczone są w widocznym miejscu IP/SOR. 
b) Wszystkie osoby wchodzące na teren USK zabezpieczają drogi oddechowe 

maską twarzową oraz wypełniają ankietę epidemiologiczną (załącznik 9a 
albo 9b). 

c) Osoby spełniające co najmniej jedno z kryteriów podejrzenia o zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2 (załącznik 1) natychmiast informują personel 
medyczny o możliwości tego zakażenia. 

2. Personel USK w przypadku przebywania na terenie USK osoby wykazującej widoczne 
objawy grypopodobne (kaszel, kichanie, trudności z oddychaniem) i niestosującej 
odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych, tym samym stwarzającej 
zwiększone ryzyko szerzenia zakażenia, wydaje tej osobie jednorazową maskę 
chirurgiczną, dopilnowuje jej właściwego założenia i stosowania, oraz niezwłoczne 
zaleca tej osobie zgłoszenia się po poradę medyczną - przy braku szczególnych 
wskazań osoba taka jest kierowana do właściwej dla niej poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). 

B. Hospitalizacja w USK pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem 

1. Hospitalizacja pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem w jednostkach USK - innych niż Klinika Pediatrii i Chorób 
Infekcyjnych - możliwa jest jedynie w przypadkach, gdy istnieje zagrożenie życia 
pacjenta i brak możliwości jego hospitalizacji w ośrodku dysponującym 
odpowiednim oddziałem zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym. 

2. Każdy oddział USK wyznacza co najmniej jedną salę, która posłuży za pomieszczenie 
docelowe w przypadku hospitalizacji wyżej wymienionego pacjenta. Informację 
o wyznaczeniu pomieszczenia docelowego każdy oddział USK zobowiązany jest 
przekazać do odpowiedniego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć 
(SOR/IP) oraz do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W okresie, gdy na danym 



3 
 

oddziale USK brak pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 lub podejrzanych o zakażenie 
koronawirusem, na tej wyznaczonej sali winni być umieszczani jedynie pacjenci, 
których stan zdrowia umożliwia ewentualną szybką relokację i opróżnienie sali 
w razie konieczności hospitalizacji pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 
lub podejrzanego o zakażenie koronawirusem. W przypadku braku możliwości izolacji 
na osobnych salach dopuszcza się możliwość kohortacji wyżej wymienionych 
pacjentów. 

3. Pacjent zakażony SARS-CoV-2 lub podejrzany o zakażenie koronawirusem jest 
kierowany do osobnego, wyznaczonego pomieszczenia w ramach SOR/IP, w którym 
przeprowadzany jest wywiad i ewentualne badanie fizykalne. Badanie to jest 
ograniczone do minimum, z unikaniem ekspozycji na wydzielinę dróg oddechowych 
pacjenta; w szczególności nie zaleca się wykonywania w ramach SOR/IP badań 
wymagających odsłonięcia dróg oddechowych pacjenta ani pobierania materiałów 
z dróg oddechowych. 

4. Podczas pobytu w SOR/IP wyżej wymienionego pacjenta tylko niezbędny personel 
USK wchodzi do pomieszczenia, w którym przebywa wyżej wymieniony pacjent; 
należy prowadzić rejestr wszystkich osób kontaktujących się z wyżej wymienionym 
pacjentem.  

5. Przez cały czas przebywania z wyżej wymienionym pacjentem, personel USK stosuje 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej (załącznik 4). 

6. W miarę istniejących możliwości, do opieki nad wyżej wymienionym pacjentem 
należy używać sprzętu jednorazowego (np. mankietów do pomiaru ciśnienia krwi, 
stetoskopy).  

7. W przypadku konieczności przekazania do USK i hospitalizacji wyżej wymienionego 
pacjenta transportowanego przez zespół ratownictwa medycznego, personel 
medyczny USK otrzymuje z wyprzedzeniem odpowiednią informację od personelu 
transportującego lub głównego dyspozytora medycznego i uzgadnia optymalną 
ścieżkę przekazania wyżej wymienionego pacjenta dla ograniczenia ryzyka zakażenia 
innych osób.  

8. Do czasu uzyskania przez personel SOR/IP od personelu medycznego oddziału 
docelowego USK potwierdzenia dostępności wyznaczonego na tym oddziale 
pomieszczenia docelowego, w szczególności faktu usunięcia z tej sali innych 
pacjentów i rozpoczęcia transportu w obrębie USK, rozpoczęcie transportu pacjenta 
zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie koronawirusem, nie jest 
możliwe i pacjent ten pozostaje w SOR/IP podlegając izolacji. 

9. Sprzęt wielokrotnego użytku stosowany w opiece nad pacjentem zakażonym SARS-
CoV-2 lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem, należy po każdym użyciu 
zdezynfekować zgodnie z instrukcją producenta z użyciem preparatów o aktywności 
wirusobójczej. Łóżko, na którym przebywał w SOR/IP wyżej wymieniony pacjent, 
po wstępnej dezynfekcji podlega dekontaminacji w stacji łóżek lub dekontaminacji 
manualnej z użyciem środków o działaniu przeciwwirusowym zgodnie z wykazem 
preparatów dezynfekcyjnych dostępnych w USK. Pomieszczenie SOR/IP, w którym 
wyżej wymieniony pacjent był izolowany, podlega zabiegom dekontaminacji 
powierzchni z użyciem preparatu wirusobójczego oraz naświetleniu lampą UV, 
w miarę możliwości również następowemu zamgławianiu. Pracownik sprzątający 
stosuje środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą instrukcją 
(załącznik 4). 
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C. Ujawnienie w jednostce ambulatoryjnej USK pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 
lub podejrzanego o zakażenie koronawirusem  

1. W przypadku ujawnienia pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego 
o zakażenie koronawirusem w jednostce ambulatoryjnej USK, stosuje się 
per analogiam zasady postępowania obowiązujące przy pobycie w SOR/IP. Wyżej 
wymieniony pacjent jest badany i izolowany w gabinecie, do którego się zgłosił.  

2. Wyżej wymieniony pacjent jest przekazywany z jednostki ambulatoryjnej USK 
do odpowiednich wyznaczonych jednostek opieki zdrowotnej (załącznik 10). 

D. Transport w obrębie USK pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego 
o zakażenie koronawirusem  

1. Przed rozpoczęciem transportu w obrębie USK pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 
lub podejrzanego o zakażenie koronawirusem personel medyczny jednostki USK, 
w której przebywa wyżej wymieniony pacjent: 
a) powiadamia o planowanym transporcie personel oddziału docelowego USK;  
b) ustala z personelem oddziału docelowego USK pomieszczenie docelowe; 
c) uzyskuje od personelu oddziału docelowego USK potwierdzenie aktualnej 

dostępności pomieszczenia docelowego, w szczególności faktu usunięcia 
z ustalonego pomieszczenia docelowego innych pacjentów. 

2. Podczas transportu wyżej wymienionego pacjenta, personel USK stosuje 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej (załącznik 4). 

3. W przypadku wyżej wymienionego pacjenta niechodzącego samodzielnie transport 
w obrębie USK odbywa się z udziałem dwóch członków personelu USK (jedna osoba 
z personelu medycznego i jedna osoba z personelu pomocniczego) zaopatrzonych 
odpowiednie w środki ochrony indywidualnej (załącznik 4).  

4. W przypadku, jeżeli transport pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego 
o zakażenie koronawirusem, w obrębie USK musi być realizowany przez zespół 
ratownictwa medycznego, transport odbywa się z udziałem i pod kierunkiem 
członka personelu USK zaopatrzonego w wyżej wymienione środki ochrony 
indywidualnej, który wyznacza drogę transportu. 

5. Wyżej wymieniony pacjent transportowany w obrębie USK, zostaje 
przed rozpoczęciem transportu odpowiednio zabezpieczony dla zapobieżenia 
szerzenia zakażenia na inne osoby środkami ochrony indywidualnej zgodnie 
z obowiązującą Instrukcją (załącznik 4). 

6. Transport wyżej wymienionego pacjenta w obrębie USK przeprowadza się 
uzgodnioną uprzednio możliwie najkrótszą drogą do ustalonego uprzednio 
pomieszczenia docelowego w obrębie USK; na czas przebywania w windach wyżej 
wymienionego pacjenta i personelu go transportującego są one wyłączone z użytku 
dla innych osób.  

7. Po dotarciu do ustalonego uprzednio pomieszczenia docelowego w obrębie USK 
wyżej wymieniony pacjent jest przejmowany od personelu transportującego 
przez wyznaczony oddzielny personel medyczny i pomocniczy jednostki docelowej 
USK zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą Instrukcją 
(załącznik 4); personel ten postępuje dalej zgodnie z procedurą izolacji.  

8. Przy założeniu zachowania powyższych zasad zabezpieczenia wyżej wymienionego 
pacjenta, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabiegów 
dekontaminujących środowisko na drodze, po której pacjent przemieszczany był 
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podczas transportu w obrębie USK.  

9. Łóżko lub wózek, na którym przebywał wyżej wymieniony pacjent, po wstępnej 
dezynfekcji podlega dekontaminacji w stacji łóżek lub dekontaminacji manualnej 
z użyciem środków o działaniu przeciwwirusowym zgodnie z wykazem preparatów 
dezynfekcyjnych dostępnych w USK. 

E. Hospitalizacja w USK pacjentki ciężarnej zakażonej SARS-CoV-2 lub podejrzanej 
o zakażenie koronawirusem, do porodu oraz noworodka 

1. W przypadku pacjentki ciężarnej zakażonej SARS-CoV-2 lub podejrzanej o zakażenie 
koronawirusem, poród odbywa się w wydzielonej sali porodowej/ sali cięć 
cesarskich. 

2. Na sali porodowej podczas porodu nie dopuszcza się obecności osób innych 
niż rodząca i personel medyczny (zakaz porodów rodzinnych) z uwagi na zwiększone 
ryzyko transmisji zakażenia. 

3. Personel USK obecny na sali porodowej oraz rodząca stosują środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z obowiązującą instrukcją (załącznik 4). 

4. Po zakończeniu porodu salę należy poddać gruntownym zabiegom 
dekontaminacyjnym, w miarę możliwości z następowym zamgławianiem. 

5. Zaleca się odizolowanie noworodka od innych noworodków. Mimo braku dowodów 
na wertykalne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2, w przypadku podejrzenia u matki 
zakażenia SARS-CoV-2 w miarę możliwości zalecane jest podawanie noworodkowi 
w butelce pokarmu matki ściągniętego pasteryzowanego. W przypadku rozpoznania 
u matki zakażenia SARS-CoV-2 nie należy podawać noworodkowi pokarmu matki. 

6. Personel USK sprawujący opiekę nad noworodkiem stosuje środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z obowiązującą instrukcją (załącznik 4).   

7. Szczegółowe zalecenia dotyczące hospitalizacji w USK pacjentek ciężarnych 
zakażonych SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, ujęte 
w dokumencie „Zabezpieczenie pionu położniczo-ginekologicznego na okres 
wyjątkowej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusem SARS-CoV-2.”  

8. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie 
postępowania w TYPOWYCH sytuacjach w oddziałach ginekologiczno-położniczych 
w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem SARS-CoV-2 na stronie internetowej 
https://www.ptgin.pl/ (dział Aktualności).  

F. Hospitalizacja w USK pacjenta wymagającego umieszczenia na Oddziale Intensywnej 
Opieki Medycznej, zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem  

1. Pacjent zakażony SARS-CoV-2 lub podejrzany o zakażenie koronawirusem 
umieszczany jest na osobnej sali; a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, odległość 
od łóżka tego pacjenta do każdego z łóżek sąsiednich musi być większa niż 2 metry, 
pomiędzy łóżkami należy umieszczać parawany. 

2. Opiekę nad wyżej wymienionym pacjentem sprawuje wydzielony personel 
zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą Instrukcją 
(załącznik 4).  

3. W opiece nad wyżej wymienionym pacjentem w miarę możliwości należy stosować 
bronchofiberoskopy jednorazowego użytku, wentylację mechaniczną z filtrami 
wylotowymi lub hełmy do CPAP. 
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G. Hospitalizacja w USK pacjenta wymagającego diagnostyki specjalistycznej 
lub wykonania procedur diagnostyczno-terapeutycznych (endoskopowych, 
obrazowych), zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie koronawirusem 

1. W jednostkach USK wykonujących diagnostykę specjalistyczną lub procedury 
diagnostyczno-terapeutyczne oraz w innych miejscach potencjalnej diagnostyki osób 
zakażonych SARS-CoV-2 lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem, wyznaczane 
i oznaczane są w sposób widoczny lokalizacje, w których znajdują się podręczne 
zapasy środków ochrony indywidualnej (maski twarzowe z filtrem FFP2/FFP3, maski 
chirurgiczne, gogle, przyłbice, czepki jednorazowe, fartuchy barierowe, kombinezony 
jednorazowe, rękawice jednorazowe), dostępnych do niezwłocznego pobrania 
i użycia w miarę uzasadnionych bieżących potrzeb ich założenia lub wymiany na nowe 
u personelu USK lub pacjentów. Kierownik danej jednostki USK sporządza i okresowo 
aktualizuje wykaz wyznaczonych lokalizacji podręcznych zapasów wyżej 
wymienionych środków ochrony indywidualnej wraz z ilością zabezpieczonych 
w nich środków w danej jednostce USK i zaznajamia z tym wykazem cały jej 
personel oraz przekazuje kopię tego wykazu do ZKZS.  

2. Badanie pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem, odbywa się w wydzielonej części pracowni diagnostycznej. 

3. Podczas badania u wyżej wymienionego pacjenta w miarę możliwości stosowane są 
środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą Instrukcją (załącznik 4). 

4. Wszyscy członkowie personelu medycznego przebywający w pracowni 
diagnostycznej stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą 
Instrukcją (załącznik 4). 

5. Po zakończeniu badania pracownię diagnostyczną należy poddać gruntownym 
zabiegom dekontaminacyjnym, w miarę możliwości z następowym zamgławianiem. 
Personel sprzątający stosuje środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą 
Instrukcją (załącznik 4). 

H. Przekazanie pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego o zakażenie 
koronawirusem z USK do oddziału chorób zakaźnych 

1. Pacjent, w przypadku którego podczas pobytu w USK zostanie rozpoznane zakażenie 
SARS-CoV-2 lub zostanie wysunięte podejrzenie zakażenia koronawirusem, 
przekazywany jest z jednostki USK do odpowiednich wyznaczonych jednostek opieki 
zdrowotnej (załącznik 10a albo 10b). 

2. Personel USK informuje dyspozytora medycznego oraz personel transportujący, 
iż transport będzie dotyczył pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 lub podejrzanego 
o zakażenie koronawirusem, w szczególności celem zapewnienia odpowiedniego 
zastosowania przez personel transportujący środków ochrony indywidulanej 
i uniknięcia narażenia na zakażenie innych osób.  

3. W miarę możliwości należy skoordynować przekazanie w ten sposób, by transport 
wyżej wymienionego pacjenta w obrębie USK odbywał się bezpośrednio z oddziału 
USK do docelowego środka transportu personelu transportującego, 
bez konieczności dodatkowego oczekiwania na przekazanie pacjenta w obrębie 
SOR/IP. 

IV. W sytuacjach nieujętych w niniejszej instrukcji, należy stosować ogólnie obowiązujące 
procedury USK. 
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V. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Załącznik 1 - „Definicja przypadku - zakażenie SARS-CoV-2” 

 Załącznik 2 - „Zalecenia dla personelu - dziesięć przykazań bezpiecznej pracy”  

 Załącznik 3 - „Procedura postępowanie co do osób, które bez odpowiedniego 

zabezpieczenia środkami ochrony osobistej miały bliski kontakt z osobą zakażoną 

SARS-CoV-2” (http://local.usk.wroc.pl/korona_algorytm.php) 

 Załącznik 4 - „Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej w kontekście 

COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych 

czynności (USK)” 

 Załącznik 5 - „Rejestr osób kontaktujących się z pacjentem podejrzanym o zakażenie 

SARS-CoV-2” 

 Załącznik 6 - „Zasady zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2 w przypadku pacjentów 

USK” 

(http://local.usk.wroc.pl/pliki/koronawirus/2020_04_23_Zasady_zlecania_badan_w_

kierunku_SARS_v.04.pdf)  

 Załącznik 7 - Zalecenia ZKZS - postępowanie z pościelą, sztućcami i naczyniami 

używanymi przez pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2  

 Załącznik 8 - Zalecenia ZKZS - postępowanie z odpadami medycznymi  

 Załącznik 9a - Karta wywiadu epidemiologicznego w kierunku podejrzenia zakażenia 

SARS-CoV-2 dla pacjenta/opiekuna pacjenta 

 Załącznik 9b - TRIAGE Klinika Ginekologii Położnictwa USK Wrocław 

 Załącznik 10a - Wykaz jednostek systemu zabezpieczenia zdrowotnego 

wyznaczonych do leczenia lub opieki nad osobami zakażonymi SARS-CoV-2 lub 

podejrzanymi o zakażenie koronawirusem 

 Załącznik 10b - Podmioty lecznicze zobowiązane do realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej w poszczególnych zakresach w odniesieniu do pacjentów 

ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 

(http://local.usk.wroc.pl/pliki/koronawirus/oddzialy_czerwone_dolnyslask.pdf)  

 Załącznik 11 - Zabezpieczenie pionu położniczo-ginekologicznego na okres 

wyjątkowej sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusem SARS-CoV-2 

 

 

http://local.usk.wroc.pl/pliki/koronawirus/2020_04_23_Zasady_zlecania_badan_w_kierunku_SARS_v.04.pdf
http://local.usk.wroc.pl/pliki/koronawirus/2020_04_23_Zasady_zlecania_badan_w_kierunku_SARS_v.04.pdf
http://local.usk.wroc.pl/pliki/koronawirus/oddzialy_czerwone_dolnyslask.pdf

