
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 44/2021 

z dnia 18.10.2021r. 

PROCEDURA 
określająca sposób postępowania mający na celu zapobieganie zakażeniom 

wirusem SARS CoV-2
w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach

Mając na uwadze utrzymujące się nadal zagrożenie zakażeniem wirusem SARS CoV-2, 
należy zarówno podczas odwiedzin u mieszkańców Domu, jak też wszelkich wyjazdów poza  teren
DPS w Łyszkowicach podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo w tej kwestii.
W każdej  sytuacji,  kiedy  dopuszcza  się  możliwość  odwiedzania  mieszkańca,  bądź  opuszczania
przez niego terenu Domu, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego okresu
przebywania mieszkańca poza terenem DPS, oraz podczas odwiedzin u niego.
 
I. ODWIEDZINY

a/. przez osoby zaszczepione u zaszczepionych mieszkańców Domu

✔ odwiedziny  mogą  odbywać  się  wyłącznie  po  wcześniejszym  ustaleniu  czasu,  tj.  dnia  i
godziny,

✔ ustala się liczbę osób odwiedzających nie więcej niż  1, a w wyjątkowych przypadkach  2
jednocześnie, 

✔ na miejsce odwiedzin wyznacza się:
1/. w  budynku głównym damskim: miejsce przy wejściu od strony Figurki Matki Boskiej,
2/. w budynku głównym męskim: miejsce w korytarzu przy wejściu głównym,

             
         Miejsce odwiedzin mieszkańca powinno być   zaopatrzone w stolik,  3 krzesła, oraz
urządzenie  do  dezynfekcji  rąk,  oraz  oddzielone  parawanem,  zabezpieczającym  przed
przypadkowym kontaktem z innymi osobami.

✔ Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, ból
gardła,     itp.)     

✔ nie dopuszcza się odwiedzin przez osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe,

✔ czas  odwiedzin  nie  powinien   przekraczać  30  –  40  minut,  jednak  w  wyjątkowych
przypadkach  (  np.  bardzo  odległe  miejsce  zamieszkania  odwiedzających,
prawdopodobieństwo braku odwiedzin przez dłuższy czas, itp.) może być przedłużony nie
więcej niż do 1 godziny,

✔ każdorazowo  po  spotkaniu  należy  zdezynfekować  sprzęty,  tj.  stół  i  krzesła,  oraz
przewietrzyć pomieszczenie,

✔ nad zachowaniem bezpieczeństwa podczas odwiedzin czuwa wyznaczony przez kierownika
Działu O – T  pracownik, który legitymuje się świadectwem szczepienia przeciw COVID-
19,  zabezpieczony  w  maseczkę  ochronną;  w  przypadku  wydelegowania  pracownika
niezaszczepionego, powinien być on zabezpieczony dodatkowo w fartuch ochronny, 



✔ podczas spotkania osoby odwiedzające powinny założyć maseczki ochronne zakrywające
usta i nos,

a/. przez osoby niezaszczepione u zaszczepionych mieszkańców Domu
oprócz powyższych warunków, dodaje się następujące:

✔ podczas  odwiedzin  należy  zachować  wymagany  dystans  społeczny,  w  tym  celu  należy
umieścić  stolik pomiędzy mieszkańcem, a osobami go odwiedzającymi na odległość nie
mniej niż 1 ½ m, oraz krzesła po obydwu stronach stołu,

a/. u niezaszczepionych mieszkańców Domu
oprócz powyższych warunków, dodaje się następujące:

✔ preferowaną  formą  odwiedzin  jest  spotkanie  na  zewnątrz  budynku,  jednak  na  wypadek
niepogody, gdy odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach wewnątrz budynku,
czas odwiedzin nie może przekraczać 20 – 30 minut 

✔ niedopuszczalna jest jakakolwiek forma bezpośredniego kontaktu z osobami 
odwiedzającymi, 

✔ podczas  spotkania  osoby  zarówno  odwiedzające,  jak  też  odwiedzane  zobowiązane  są
założyć maseczki ochronne zakrywające usta i nos,

II. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE:

1. odwiedziny  mogą  odbywać  się  w  pokoju  mieszkańca,  kiedy  niemożliwe  jest
przeprowadzenie  mieszkańca  we wskazane miejsce  odwiedzin,  np.  gdy mieszkaniec  jest
leżący; w takim przypadku w pokoju nie mogą przebywać inne osoby (mieszkańcy), pokój
przed i po wizycie należy przewietrzyć i zdezynfekować; 
Jeśli  odwiedzającą  jest  osoba  niezaszczepiona,  bądź  odwiedza  osobę  niezaszczepioną,
należy  przed wejściem na  oddział  zaopatrzyć  ją  w jednorazowy fartuch  ochronny,  oraz
pozostałe środki ochrony indywidualnej wskazane powyżej.

2.
Wszystkie osoby odwiedzające mieszkańców Domu zobowiązane są podać dane wymagane
w rejestrze odwiedzin, jak też wypełnić ankietę dot. stanu zdrowia i szczepienia przeciw 
COVID-19 (zał. nr 1 i 2)

III. PRZEPUSTKI

1/. Urlopowanie mieszkańców spełniających warunki określone wytycznymi Ministra Zdrowia,  tj. 
     - zaszczepionych, tj. jeśli od podania ostatniej dawki szczepionki upłynęło co najmniej 14 dni 
        i nie więcej niż 365 dni,
     - osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 11 do 180 dni
        od otrzymania pozytywnego wyniku  testu
zostaje utrzymane, przy konieczności zachowania reżimu sanitarnego w trakcie całego okresu 
przebywania poza terenem DPS;

2/. Urlopowanie mieszkańców nie spełniających warunków  wyżej określonych jet możliwe pod
warunkiem, że:
- urlopowanie podyktowane jest ważnymi wskazaniami, określonymi we wniosku o urlop
-  mieszkaniec  powracający  z  urlopu  okaże  się  negatywny  wynik  testu  PCR,  lub  antygenowy,
wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem powrotu z urlopu



Osoba  odpowiedzialna  za  urlopowanego  mieszkańca  składa  podpis  przy  informacji  dot.  zasad
reżimu sanitarnego, dołączonej do przepustki, (zał. nr 3).

Łyszkowice, dnia 18.10.2021r.



Załącznik nr 1
do  PROCEDURY 

określającej sposób postępowania mający na celu zapobieganie zakażeniom 
wirusem SARS CoV-2 w DPS Łyszkowice

O Ś W I A D C Z E N I E

Imię i nazwisko ….....………………………………………………………………………………….

Kontakt telefoniczny ………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam,   że  :  

□  Jestem zaszczepiony/zaszczepiona przeciw COVID-19
Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, które otrzymała pełny cykl
szczepienia  przeciwko  COVID-19 i  której  wystawiono  Unijny  Certyfikat  COVID z  tytułu  bycia
zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co
najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki. 

□  Przebyłem/przebyłam zakażenie wirusem SARS-CoV-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 potwierdzającego zakażenie
i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby. W przypadku większości szczepionek
(Pfizer,  Moderna,  Astra-Zeneca)  na  szczepienie  składają  się  2  dawki  –  osoby,  które  przyjęły
dopiero  pierwszą  z  dawek  znajdują  się  więc  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;  wyjątek  stanowi
szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza,
że osoba jest już                      w pełni zaszczepiona.

□  Posiadam negatywny wynik testu PCR lub antygenowego 
Przez  osobę  posiadającą  negatywny  wynik  testu  PCR  lub  antygenowego  (zgodnego  z  listą
wzajemnie  uznawanych  testów  antygenowych  opracowaną  przez  Komitet  Bezpieczeństwa
Zdrowotnego), należy rozumieć osobę, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem
odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie. 

□  Żadne z powyższych

2. Oświadczam,   że  :  

□  Nie mam objawów infekcji  (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)

□  Mam objawy infekcji  (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)

* właściwe zaznaczyć

…………………………………………

 / data i podpis / 



Załącznik nr 2
do  PROCEDURY 

określającej sposób postępowania mający na celu zapobieganie zakażeniom 
wirusem SARS CoV-2 w DPS Łyszkowice

REJESTR OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH  - ODDZIAŁY DAMSKIE

Data i godzina 
odwiedzin

Imię i nazwisko 
odwiedzanego 
Mieszkańca

Imię i nazwisko osoby 
odwiedzającej 

Podpis opiekuna, 
w obecności 
którego odbywają 
się odwiedziny

Uwagi

Załącznik nr 2
do  PROCEDURY 

określającej sposób postępowania mający na celu zapobieganie zakażeniom 
wirusem SARS CoV-2 w DPS Łyszkowice

REJESTR OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH  - ODDZIAŁY MĘSKIE

Data i godzina 
odwiedzin

Imię i nazwisko 
odwiedzanego 
Mieszkańca

Imię i nazwisko osoby 
odwiedzającej 

Podpis opiekuna, 
w obecności 
którego odbywają 
się odwiedziny

Uwagi



Załącznik nr 3
do  PROCEDURY 

określającej sposób postępowania mający na celu zapobieganie zakażeniom 
wirusem SARS CoV-2 w DPS Łyszkowice

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki: 

Podczas przebywania mieszkańca poza terenem placówki powinno się bezwzględnie przestrzegać
następujących zasad: 

1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób,
unikać  zbiorowisk  oraz  miejsc  zatłoczonych,  nie  witać  się  poprzez  podanie  ręki,  pocałunki,
przytulanie  (wirus  przenosi  się  drogą  kropelkową,  ale  także  przez  kontakt  ze  skażoną
powierzchnią). 

2. Unikać wszelkich wizyt i kontaktów z innymi osobami, , które nie są niezbędne, w szczególności
dużych spotkań rodzinnych i towarzyskich. 

3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować
podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu).
Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym. 

4.  Często  myć  ręce  wodą  z  mydłem  (min.  30  sek.)  lub  dezynfekować  je  wcierając  ok.  3  ml
preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez
podanie ręki). 

5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach
stężenie wirusa utrzymuje się).


