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Procedura obsługi pacjenta w Rejestracji- covid19 

Rejestracja- COVID 19 -pacjenci 

1. Pracownik z rejestracji przeprowadza ankietę  z każdym pacjentem zarówno podczas 

rozmowy telefonicznej jak i z pacjentem, który pojawił się osobiście (Ankieta Wstępnej 

Kwalifikacji) 

2. Po uzyskaniu przez pacjenta potwierdzenia , że: 

* przebywał w kraju transmisji 

* i/lub miał kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS 

   CoV-2  

 *oraz występują objawy takie jak: gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel 

   duszności 

Pracownik rejestracji ubiera maseczkę( Zał. Nr 2), zakłada gogle (zał. Nr 3), zakłada 

rękawiczki(zał. Nr 4) i podaje pacjentowi maseczkę. Informuje pacjenta, że zostanie 

zaprowadzony do gabinetu D2 gdzie będzie przebadany przez lekarza oraz przekazuje 

pacjentowi informacje, że nie wolno mu niczego dotykać! 

W trybie natychmiastowym zgłasza zaistniałą sytuacje lekarzowi oraz pielęgniarce. 

 

*** Jeśli jest to kontakt telefoniczny pracownik rejestracji informuje pacjenta, że nie 

wolno mu przyjść do przychodni, a lekarz pełniący dyżur oddzwoni do niego  

w ramach Teleporady i podaje konkretną godzinę. 

 

3. Pracownik rejestracji zapisuje pacjenta na grafik lekarza z adnotacją „ TELEPORADA” 

oraz wpisuje nr kontaktowy do pacjenta. 

4. Wypełnioną ankietę pracownik rejestracji skanuje do dokumentacji pacjenta 

5. Lekarz na podstawie zapisów w terminarzu kontaktuje się z pacjentem. 

6. Jeśli z powodów zdrowotnych zalecana jest wizyta pacjenta w CM ARNICA, pacjent umawiany 

jest na konkretny termin z podaniem mu numeru gabinetu do którego ma się udać 

bezpośrednio (bez konieczności chodzenia po całym terenie przychodni). 

7. Przed wejściem do lekarza, pacjent wypełnia Ankietę, którą następnie przekazuje lekarzowi w 

trakcie wizyty, zbiór ankiet lekarz przekazuje do rejestracji na koniec dnia pracy. Ankiety 

pracownik rejestracji wskanowuje do karty pacjenta.  
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Procedura obsługi pacjenta w Rejestracji- covid19 

 

ZALECENIA DODATKOWE: 

✓ pacjent stoi za wyznaczoną linią 

✓ otrzymuje informacje, że musi zdezynfekować ręce przed pójściem do lekarza 

✓ podczas rozmowy telefonicznej każdy pacjent ,musi otrzymać informacje, że przed wizytą 

musi wypełnić ankietę i przekazać ją do rejestracji lub lekarzowi w trakcie wizyty 

✓ każdy pacjent ma obowiązek przebywania na terenie przychodni w maseczce ochronnej. 

 

Zał. nr 1 

 

 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI  

DATA  
  
  

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA  PESEL  

  
  

                      

Numer telefonu do kontaktu  
  
  

E-mail  
  

  

  

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa? (lista 

krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)  

⃝ Tak  

⃝ Nie 2 

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS CoV-2?  

⃝ Tak  

⃝ Nie  

3) Czy występują u Pana(i) objawy?  

⃝ Gorączka powyżej 380C  

⃝ Kaszel  

⃝ Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
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Zał. nr 2 Noszenie maski chirurgicznej 

Jeśli maska zastępcza (maska chirurgiczna) jest noszona, jako zamiennik (ryc. 1), ważne jest, aby 
prawidłowo umieścić ją na twarzy i wyregulować za pomocą metalowego klipsa na nosie (ryc. 2) 
w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania. 

  

Rycina 1 Rycina 2 
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Zał. nr 3 Noszenie okularów z zausznikami 

Jeśli używane są gogle z plastikowymi zausznikami, upewnij się, że są odpowiednio ustawione 
i dobrze pasują (ryc. 3).

Rycina 3 
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Zał. nr 4 Noszenie rękawic 

Po okularach następne są rękawiczki. Podczas noszenia rękawic ważne jest, aby naciągnąć 
rękawicę, aby zakryła nadgarstek na mankietach fartucha (ryc. 4). Dla osób uczulonych na 
rękawice lateksowe powinna być dostępna opcja alternatywna, na przykład rękawiczki nitrylowe. 

 

 

Rycina 4 


