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PROCEDURA POBIERANIA KRWI U PACJENTA - COVID19 

1. Pacjent umawiany jest przez Pielęgniarkę lub rejestratorkę na konkretny dzień i godzinę. 

2. Pacjent musi poinformować na jakie badania chce się zgłosić celem weryfikacji czy w placówce 

CM Arnica wykonuje się takie badania. 

3. Tylko po pełnej weryfikacji zakresu badań pacjent może być umówiony na pobranie krwi. 

*Nie dopuszcza się sytuacji gdzie pacjent zgłasza się do placówki CM Arnica i dopiero na 

miejscu podaje badania jakie chce wykonać celem ich weryfikacji.  

*Postępowanie to ma na celu usprawnienie pracy placówki CM Arnica jak również ograniczenie 

do minimum pobytu pacjenta w placówce oraz jego przemieszczania się. 

4. W trakcie zapisu pacjenta należy  zweryfikować jego stan zdrowia oraz sytuacje 

epidemiologiczną: 

* czy pacjent jest zdrowy? 

* czy w domu jest  osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie? 

* czy w domu jest  osoba objęta kwarantanną? 

* czy w domu jest osoba na która nałożono izolacje w warunkach domowych? 

5. Pacjenta na pobranie krwi możemy zapisać gdy: 

* brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u pacjenta, 

jak i innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej 

transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub 

chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-

2) 

* zarówno pacjent jak i domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, 

duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19. 

6. Pacjent w trakcie zapisu musi otrzymać informacje o prawidłowym postępowaniu w placówce 

CM Arnica: 

* musi założyć maseczkę ochronną przed wejściem do przychodni, a następnie zdezynfekować 

ręce za pomocą dozownika z płynem, który znajduje się w hallu głównym na parterze na wprost 

wejścia przy schodach obok  windy, odzież wierzchnią zostawia na wieszaku 

*po zakończonej wizycie pacjent ściąga maseczkę dopiero po opuszczeniu CM Arnica 

*pacjent komercyjny po założeniu maseczki i zdezynfekowaniu rąk musi udać się do Rejestracji 

i dokonać płatności a paragon okazać Pielęgniarce w punkcie pobrań 

*pacjent, który spóźni się na umówią wizytę nie zostanie obsłużony, a jego wizyta zostanie 

przełożona na inny dzień. 
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7. Pielęgniarka wykonująca pobranie krwi ma obowiązek przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa opisanych w ramach „Procedury wizyty pacjenta COVID19-środki ostrożności” 

i „Procedura dezynfekcji-COVID19”. 

 


