
 

Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19,  

z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności  

(USK) 

 

Zasady ogólne: 

1) We wszystkich przypadkach obowiązuje zachowywanie zasad higieny rąk oraz higieny 

układu oddechowego (przy kaszlu, kichaniu, oczyszczaniu nosa).  

2) Przed założeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej należy przeprowadzić 

higienę rąk.  

3) Zużyte środki ochrony indywidualnej są niezwłocznie umieszczane w odpowiednim 

pojemniku na odpady medyczne.  

4) Maski twarzowe z filtrem FFP2 lub FFP3 mogą być używane do pierwszego usunięcia 

z twarzy lub nie dłużej niż przez 8 godzin; przed upływem tego czasu podlegają wymianie 

na nowe, jeżeli wymagają tego warunki użytkowania.  

5) Maski chirurgiczne jednorazowe mogą być używane do pierwszego usunięcia z twarzy 

lub nie dłużej niż przez 1 godzinę; przed upływem tego czasu podlegają wymianie 

na nowe, jeżeli wymagają tego warunki użytkowania. 

 

W przypadku kontaktu z osobami zakażonymi SARS-CoV-2 albo podejrzanymi o to zakażenie, 

należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej: 

1) W przypadku wykonywania u pacjenta zakażonego SARS-CoV-2albo podejrzanego 

o to zakażenie procedur generujących aerozole (procedury anestezjologiczne, resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa; ręczna sztuczna wentylacja; odsysanie treści z dróg oddechowych, 

procedury endoskopowe układu oddechowego i pokarmowego, poród), pobierania 

materiałów z dróg oddechowych pacjenta lub praca laboratoryjna z takim materiałem: 

a) personel: maska z filtrem FFP3 (albo odpowiedniki) - w przypadku pacjentów jedynie 

podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, jeżeli maska posiada zawór zastawkowy, winna być 

stosowana w kombinacji z jednorazową maską chirurgiczną; jednorazowe rękawice 

ochronne; ochrona oczu (gogle albo przyłbica); jednorazowy kombinezon ochronny 

albo fartuch wzmocniony, ewentualnie jednorazowy fartuch z długim rękawem 

w kombinacji z foliowym wodoodpornym fartuchem przednim bez rękawów; w przypadku 

procedur wymagających używania sterylnej odzieży i rękawic ochronnych - nakładane są 

one na pozostałe środki ochrony indywidualnej; 

b) pacjent: podczas porodu: jednorazowa maska chirurgiczna; jednorazowe rękawice 

ochronne; jednorazowa koszula; w innych przypadkach środki ochrony osobistej 

nie są wymagane. 



 

2) W przypadku bezpośredniej opieki nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 albo podejrzanym 

o to zakażenie nieobejmującej procedur generujących aerozole lub dekontaminacji 

pomieszczenia, w którym taki pacjent przebywa lub przebywał: 

a) personel: maska z filtrem FFP2 (albo FFP3 albo odpowiedniki) - w przypadku pacjentów 

jedynie podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, jeżeli maska posiada zawór zastawkowy, 

winna być stosowana w kombinacji z jednorazową maską chirurgiczną; jednorazowe 

rękawice ochronne; ochrona oczu (gogle lub przyłbica); jednorazowy kombinezon 

ochronny albo fartuch wzmocniony, ewentualnie jednorazowy fartuch z długim rękawem 

w kombinacji z foliowym wodoodpornym fartuchem przednim bez rękawów; 

b) pacjent: środki ochrony osobistej nie są wymagane. 

 

3) W przypadku wykonywania czynności nienależących do zakresu bezpośredniej opieki 

nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 albo podejrzanym o to zakażenie w pomieszczeniu, 

w którym taki pacjent się znajduje, dekontaminacji takiego pomieszczenia, lub przebywania 

poza takim pomieszczeniem ale w obrębie obszaru USK jako całość specjalnie wyznaczonego 

do opieki nad takimi pacjentami (Strefa Czerwona): 

a) personel (w szczególności: medyczny, pomocniczy, sprzątający, utrzymania obiektu): 

maska z filtrem FFP2 (albo FFP3 albo odpowiedniki) - w przypadku pacjentów jedynie 

podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, jeżeli maska posiada zawór zastawkowy, winna być 

stosowana w kombinacji z jednorazową maską chirurgiczną; jednorazowe rękawice 

ochronne; ochrona oczu (gogle albo przyłbica); jednorazowy kombinezon ochronny 

albo fartuch wzmocniony, ewentualnie jednorazowy fartuch z długim rękawem 

w kombinacji z foliowym wodoodpornym fartuchem przednim bez rękawów; 

b) pacjent: środki ochrony osobistej nie są wymagane. 

 

4) W przypadku dokonywania transportu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 albo podejrzanego 

o to zakażenie w obrębie USK lub środkiem transportu sanitarnego USK albo w czasie 

przebywania takiego pacjenta w pracowni diagnostycznej: 

a) personel (przekazujący, transportujący, odbierający pacjenta): maska z filtrem FFP2 

(albo FFP3 albo odpowiedniki) - w przypadku pacjentów jedynie podejrzanych o zakażenie 

SARS-CoV-2, jeżeli maska posiada zawór zastawkowy, winna być stosowana w kombinacji 

z jednorazową maską chirurgiczną; jednorazowe rękawice ochronne; ochrona oczu (gogle 

albo przyłbica); jednorazowy kombinezon ochronny albo fartuch wzmocniony, 

ewentualnie jednorazowy fartuch z długim rękawem w kombinacji z foliowym 

wodoodpornym fartuchem przednim bez rękawów; 

b) pacjent: jednorazowa maska chirurgiczna; jednorazowe rękawice ochronne; fartuch 

jednorazowy; pościel jednorazowa. 

 

5) W przypadku wykonywania czynności niezwiązanych z jakimkolwiek kontaktem z pacjentem 

zakażonym SARS-COV-2 albo podejrzanym o to zakażenie poza pomieszczeniem, w których 



znajduje się taki pacjent i poza obszarem USK jako całość specjalnie wyznaczonym do opieki 

nad takimi pacjentami (Strefa Czerwona), a także przebywania w obszarach, w których 

odbywa się transport takiego pacjenta w obrębie USK: 

a) personel (w szczególności: medyczny, pomocniczy, sprzątający, utrzymania obiektu, 

administracyjny, dostawcy i usługodawcy zewnętrzni): środków ochrony osobistej 

nie stosuje się (innych niż standardowo przewidziane w procedurach USK dla danego 

obszaru i czynności); 

b) inne osoby (w szczególności: pacjenci USK, w przypadku których brak podstaw 

do wysunięcia podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2, osoby odwiedzające takich 

pacjentów): jednorazowa maska chirurgiczna. 

 

6) W przypadku wstępnej oceny (triage) osób, wśród których mogą występować osoby zakażone 

albo podejrzane o zakażenie SARS-CoV-2: 

a) personel, o ile organizacja i charakter wykonywanych czynności zapewnia przez cały czas 

ich trwania zachowanie pomiędzy personelem a osobą poddawaną ocenie, odległości 

co najmniej 1,5 metra: maska z filtrem FFP2 (albo FFP3 albo odpowiedniki) - jeżeli maska 

posiada zawór zastawkowy, winna być stosowana w kombinacji z jednorazową maską 

chirurgiczną; ochrona oczu (gogle albo przyłbica); jednorazowe rękawice ochronne; 

fartuch jednorazowy; 

b) personel, o ile organizacja i charakter wykonywanych czynności nie zapewnia przez cały 

czas ich trwania zachowania pomiędzy personelem a osobą poddawaną ocenie, odległości 

co najmniej 1,5 metra: maska z filtrem FFP2 (albo FFP3 albo odpowiedniki) - jeżeli maska 

posiada zawór zastawkowy, winna być stosowana w kombinacji z jednorazową maską 

chirurgiczną; ochrona oczu (gogle albo przyłbica); jednorazowe rękawice ochronne; 

jednorazowy kombinezon ochronny albo fartuch wzmocniony albo jednorazowy fartuch 

z długim rękawem w kombinacji z foliowym wodoodpornym fartuchem przednim 

bez rękawów; 

c) osoba poddawana ocenie bez objawów z dróg oddechowych: jednorazowa maska 

chirurgiczna; 

d) osoba poddawana ocenie prezentująca objawy z dróg oddechowych: jednorazowa maska 

chirurgiczna.    


