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Prosimy, abyś codziennie przez dziesięć dni przed wizytą w szpitalu, zastanowił się nad poniższymi 10 
pytaniami zawartymi w niniejszym formularzu. Zadzwoń do nas jak najszybciej, jeżeli cokolwiek wskazuje 
na to, że Twoja odpowiedź brzmi TAK na co najmniej jedno z pytań w dniu, w którym masz umówioną 
wizytę. Numer telefonu znajduje się na zawiadomieniu o dacie konsultacji/zabiegu.  
 
Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na pytania formularza w dniu wizyty i pokazanie go bez pytania 
pracownikowi kontrolującemu wstęp do szpitala. 
 
Może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, jeżeli jest to absolutnie niezbędne, abyś mógł przejść badanie lub 
zabieg. Możliwość odwiedzin pacjentów są ograniczona i należy to wcześniej ustalić z oddziałem. Osoba 
towarzysząca/odwiedzający musi również być w stanie odpowiedzieć NIE na wszystkie poniższe pytania.  
 

Pytania, na które należy odpowiedzieć, przed konsultacją/badaniem NIE TAK 

Czy stwierdzono u Ciebie zarażenie koronawirusem i jesteś w trakcie izolacji domowej?   

Czy w ciągu ostatnich 10 dni zachorowałeś na infekcję układu oddechowego z gorączką, 
kaszlem lub trudnościami w oddychaniu, której wcześniej nie miałeś? 

  

Czy w ciągu ostatnich 10 dni miałeś nieznanego pochodzenia problemy żołądkowe z 
gorączką? 

  

Czy w ciągu ostatnich 10 dni wystąpiły u Ciebie objawy, takie jak ból gardła, ból mięśni lub 
utrata węchu i/lub smaku, których wcześniej nie miałeś? 

  

Czy w ciągu ostatnich 10 dni u któregoś z członków Twojego gospodarstwa domowego 
zdiagnozowano koronawirusa, dlatego nadal jesteś objęty kwarantanną? 

  

Czy w ciągu ostatnich 10 dni przebywałeś za granicą i nadal jesteś objęty kwarantanną?   

Czy w ciągu ostatnich 10 dni miałeś bliski kontakt z kimś, u kogo zdiagnozowano 
koronawirusa i nadal jesteś objęty kwarantanną? 

  

 
 
Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi NIE, zapraszamy na 
konsultację/badanie.  

 Jeżeli to możliwe, unikaj korzystania z transportu publicznego.  

 Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu.  

 Często myj i dezynfekuj ręce podczas całego pobytu na terenie 
szpitala 

o szczególnie po wizycie w toalecie i po dotykaniu 
wspólnych punktów kontaktowych, takich jak klamki, 
przyciski windy czy poręcze. 

o zawsze przed jedzeniem i piciem 

 Unikaj bliskiego kontaktu z innymi pacjentami. Jeżeli jest to 
możliwe, zachowuj 2 metry a przynajmniej 1 metr odstępu od 
innych osób. Nie dotyczy to samego badania lub zabiegu, ale 
innych sytuacji przez cały pobyt w szpitalu. 

 Nie przychodź na umówioną wizytę z niepotrzebnie dużym 
wyprzedzeniem i opuść szpital zaraz po jej zakończeniu. 
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