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Procedura Postępowania Rejestracji w Przypadku 

Wykrycia Osoby Zakażonej- COVID19- środki 

ochrony osobistej podczas podejrzenia pacjenta 

na podstawie wywiadu epidemiologicznego 
1. Pracownik rejestracji zakłada maseczkę ochronną( zał. Nr 1), następnie zakłada 

gogle(zał. Nr 2),na końcu zakłada rękawiczki (zał. Nr 3) i podaje maseczkę ochronna 

pacjentowi z podejrzeniem koronawirusa. 

2. Pracownik rejestracji Przeprowadza pacjenta do gabinetu D2 informując go o zakazie 

dotykania przestrzeni wokół siebie. 

3. W tym czasie drugi pracownik rejestracji informuje lekarza w trybie natychmiastowym 

o zaistniałej sytuacji podając numer gabinetu gdzie został zaprowadzony pacjent. 

4. Pracownik rejestracji wprowadza pacjenta do gabinetu D2 i zamyka drzwi. 

5. Pracownik rejestracji udaje się do gabinetu D3 otwierając drzwi poprzez zbliżenie się 

do czytnika kart (nie dotykając karty ręką) oraz popchnięcie  drzwi łokciem. 

6. Pracownik rejestracji ściąga odzież ochronną w następującej kolejności (zał. Nr 3):   

* ściąga rękawiczki (zał. Nr5) 

*myje i dezynfekuje ręce wg obowiązujących norm 

*zakłada nowe rękawiczki 

* ściąga gogle (zał. Nr 6) 

*ściąga maseczkę (zał. Nr 7) 

*ściąga rękawiczki 

7. Odzież ochronną wyrzuca do kosza z czerwonym workiem poprzez naciśniecie nogą 

schodka. 

8. Ponownie myje i dezynfekuje ręce 

9. Po tych czynnościach czeka w gabinecie na przybycie lekarza 

 



   

Zał. Nr 1 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 

Ryc. 1 Ryc. 2 



   

Zał. Nr 2Noszenie okularów z zausznikami 

• Jeśli używane są gogle z plastikowymi zausznikami, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i  

dobrze pasują (ryc. 3). 

Ryc.3 



   

Zał. Nr 3 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  

                                                                                         Ryc. 4 



  

Zał. Nr 4 Kolejność zakładania i zdejmowania  

środków ochrony osobistej (ryc. nr 5) 
Ryc.5 

- 

 



   

Zał. Nr 5 Zdjęcie rękawic      krok 1do 8 (ryc. nr 6) 
                                   

Ryc. 6 

– 

 



 

  

Zał. Nr 7 Zdjęcie maski (kroki od 1 do 4) (ryc. nr 8) 
Ryc.8 

 



 

 

Zał. Nr 6 Zdjęcie okularów z plastikowymi zausznikami (ryc. nr 7)                           
                                                                      Ryc.7 

 
 

 


