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Cel: Określenie jednolitych zasad dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na 

oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19. 

  

Obszar zastosowania: oddziały szpitalne. 

 

Odpowiedzialność i uprawnienia: Za właściwe funkcjonowanie odwiedzin pacjentów 

hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych odpowiada personel medyczny oddziałów. 

Nadzór nad realizacją instrukcji sprawują: Lekarze Kierujący Oddziałami/Pielęgniarki 

Oddziałowe/Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 

 

Niezbędne definicje 

 

1. Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała 

pełny cykl szczepienia przeciw COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID           

z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii 

Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki 

szczepionki: 

a)  w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie 

składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się                

w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

b) wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie 

pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest w pełni zaszczepiona. 

2. Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę,           

u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu 

antygenowego ( zgodnego z listą  wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną 

przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) potwierdzającego zakażenia                  i posiada 

Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia. 

3. Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy 

rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie 

uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) 

nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający 

wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu. 



Odwiedziny dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych mogą  odbywać  się               

z uwzględnieniem poniższych warunków: 

 

1. Jeżeli pacjent  jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub przebył zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2,odwiedziny są możliwe przez: 
 osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego 

(załącznik nr 1) 
 osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu 

w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1) 
 osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku 

testu     w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2) 
2. Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 

odwiedziny są możliwe przez 

 osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu 

sanitarnego              (załącznik nr 2) 
 osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które uzyskały negatywny wynik testu w 

kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy 

zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2) 
3. Nie dopuszcza się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby 

niezaszczepione, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-

CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z wyjątkiem sytuacji 

szczególnych np: 

 wizyt pożegnalnych pacjentów 

 pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną 

 pacjentów z całkowitym zaburzeniem rozwojowym tj. autyzm  

za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza prowadzącego 

4. Nie  dopuszcza się odwiedzania pacjentów przez osoby wykazujące objawy infekcji m in. 

katar, kaszel, gorączka, ból gardła, biegunka. 

5. Personel oddziału jest odpowiedzialny za regularne wietrzenie sal chorych. 

 

Każda osoba odwiedzająca spełniająca powyższe warunki przed wejściem w oddział musi wypełnić 

wywiad epidemiologiczny, który przekazuje personelowi medycznemu oddziału. Zobowiązana jest 

także okazać do wglądu 

• Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym lub 

• Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia lub 

• dokument potwierdzający przebycie zakażenia COVID w ciągu ostatnich 180 dni (pozytywny 

wynik testu antygenowego) 

• dokument potwierdzający posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa           

SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin.       

 

Osoba medyczna odbierająca wywiad dokonuje jego weryfikacji oraz przypomina o konieczności 

dezynfekcji rąk.   

Karty wywiadów epidemiologicznych z bieżącego dnia gromadzone są w teczce, która następnego 

dnia przekazywana jest do Sekretariatu oddziału. Karty wywiadów winny być gromadzone                     

w oddziale przez 30 dni a następnie niszczone w oddziale, bądź przekazywane do Działu Analiz               

i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych celem zniszczenia jako dokumentacja niearchiwalna. Sekretarka 

prowadzi rejestr osób odwiedzających,który zawiera dane: imię, nazwisko, datę wizyty, kontakt oraz 

dane odwiedzanego pacjenta ( imię, nazwisko, pesel). Rejestr musi zawierać także datę zniszczenia 

wywiadu albo datę przekazania do zniszczenia do Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.   

Rejestr osób odwiedzających należy przechowywać przez okres 3 miesięcy następnie zniszczyć jako 

dokumentacja niearchiwalna. 

 
 



Opracowano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia               6 

września 2021r 


