
Zasady zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2 w przypadku pacjentów USK: 

 

- każdy przypadek bliskiego kontaktu pacjenta lub personelu USK z osobą, u której stwierdzono 

zakażenie SARS-CoV-2, musi być niezwłocznie zgłaszany do Kierownika jednostki USK, 

który informuje o tym ZKZS oraz zapewnia wypełnienie i wysłanie druku ZLK-1; ZKZS wydaje 

zalecenia postępowania w jednostce USK i informuje Sanepid o tych zaleceniach 

oraz o zgłoszonych do ZKZS osobach z bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie 

SARS-CoV-2; personel USK, który spełnia według kryteriów GIS definicję bliskiego kontaktu 

z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, jest niezwłocznie odsuwany od pracy, 

ewentualnie, gdy nie ma możliwości zapewnienia niezwłocznej wymiany personelu, personel 

z bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 wykonuje swe obowiązki 

do końca zmiany w ciągłym zabezpieczeniu środkami ochrony osobistej - następnie udaje się 

do domu lub zapewnionego przez USK pokoju hotelowego, nawiązuje kontakt z Sanepid 

i postępuje zgodnie z otrzymanymi zaleceniami, o których informuje Kierownika swojej 

jednostki USK; 

 

- w przypadku, gdy pacjent SPEŁNIA KLINICZNE KRYTERIA podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 

(WYKAZUJE OBJAWY chorobowe, mogące wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, zgodnie 

z definicją przypadku wg GIS), należy izolować pacjenta, zabezpieczyć pacjenta i personel 

w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz pobrać materiał do badania w kierunku zakażenia 

SARS-CoV-2 NIEZWŁOCZNIE; wynik ujemny tego badania winien być traktowany jako 

wykluczający zakażenie SARS-CoV-2 (o ile w okresie po pobraniu materiału do badania nie doszło 

do kolejnego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2);  

o UWAGA: powtarzanie badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie ma uzasadnienia, 

o ile w okresie już po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych nie doszło 

do bliskiego kontaktu pacjenta z osobą zakażoną SARS-CoV-2; w przypadku, 

jeżeli do takiego bliskiego kontaktu by doszło, należy przywrócić izolację pacjenta, 

zabezpieczyć pacjenta i personel w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz pobrać 

ponownie materiał do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w 7. dniu od ostatniego 

bliskiego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2.  

 

- w przypadku, gdy pacjent NIE SPEŁNIA KLINICZNYCH KRYTERIÓW podejrzenia zakażenia  

SARS-CoV-2 (NIE WYKAZUJE OBJAWÓW chorobowych, mogących wskazywać na zakażenie  

SARS-CoV-2, zgodnie z definicją przypadku wg GIS) a SPEŁNIA KRYTERIA BLISKIEGO KONTAKTU 

z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, należy izolować pacjenta, zabezpieczyć 

pacjenta i personel w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz pobrać materiał do badania 

w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 W 7. DNIU OD OSTATNIEGO BLISKIEGO KONTAKTU z osobą, 

u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2; wynik ujemny tego badania winien być traktowany 

jako wykluczający zakażenie SARS-CoV-2 (o ile w okresie po pobraniu materiału do badania 

nie doszło do kolejnego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2);  

o UWAGA: wyniki badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 materiałów, 

które zostałyby pobrane od bezobjawowych pacjentów z kontaktu z osobą, 

u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, wcześniej niż w 7. dniu 



od ostatniego bliskiego kontaktu, nie pozwalają na wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2 

u osoby badanej i dlatego TAKICH BADAŃ NIE NALEŻY ZLECAĆ (dotyczy to również 

ewentualnych badań przekrojowych, w założeniu obejmujących w jednym dniu wszystkich 

pacjentów i cały personel danej jednostki USK, które należy planować w 7. dniu 

od ostatniego bliskiego kontaktu którejkolwiek z tych osób z osobą zakażoną SARS-CoV-2) 

 

- w przypadku, gdyby wystąpiły UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWOŚCI 

WYNIKU JUŻ WYKONANEGO BADANIA w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (błąd techniczny), 

należy kontynuować izolację pacjenta, zabezpieczenie pacjenta i personel w odpowiednie środki 

ochrony osobistej oraz pobrać powtórnie materiał do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 

PO UPŁYWIE 24 GODZIN OD POPRZEDNIEGO BADANIA; wynik ujemny tego badania winien być 

traktowany jako wykluczający zakażenie SARS-CoV-2 (o ile w okresie po pobraniu materiału 

do badania nie doszło do bliskiego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2). 

 

- w każdym przypadku skierowania do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (zarówno 

pacjentów, jak i personelu USK rejestrowanego przez SOR USK) konieczne jest niezwłoczne 

wypełnienie i wysłanie druku ZLK-1 do Sanepid oraz dostarczenie jego kopii do ZKZS; wypełnianie 

i wysyłanie druku zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 

obowiązuje w przypadku każdego stwierdzonego w danej jednostce USK przypadku zakażenia 

SARS-CoV-2 lub wysunięcia podejrzenia takiego zakażenia (powyższe dotyczy szczególnie zarówno 

pacjentów, jak i członków personelu USK, którzy zostają zgłoszeni jako osoby z bliskiego kontaktu 

z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub poddani badaniu w kierunku zakażenia 

SARS-CoV-2, również z wynikiem ujemnym - w przypadku członków personelu USK rejestrowanego 

do badania przez SOR druk ZLK-1 wypełnia lekarz SOR). 

  


