COVID-19

POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU
Podejrzewasz u siebie zakażenie SARS-CoV-2 lub uzyskałeś dodatni wynik
testu potwierdzającego zakażenie?
Wyjaśniamy, jak w tej sytuacji należy postępować.
PODEJRZEWASZ U SIEBIE ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2?
Jeżeli dotyczy Cię przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń, warto skonsultować się z lekarzem
w ramach porady telemedycznej

1

Masz objawy, które Cię niepokoją: stan podgorączkowy (temp. ciała między 37° a 38°) lub
gorączkę, kaszel, ból mięśni, silne zmęczenie, ból gardła, ból głowy, zaburzenia (lub utratę)
węchu i/lub smaku.

2

Miałeś kontakt z kimś zakażonym SARS-CoV-2, a teraz źle się czujesz.

3

Jesteś na kwarantannie i Twój stan zdrowia się pogorszył.

4

Masz powody podejrzewać, że jesteś zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Możesz skorzystać z konsultacji w ramach abonamentu Medicover lub w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ).

Konsultacja w ramach opieki Medicover

1. Umów poradę telefoniczną na konkretny dzień i godzinę
w Medicover OnLine lub przez Infolinię, a lekarz zadzwoni
do Ciebie albo zadzwoń na Telefoniczną Poradę Medyczną
500 900 510 i od razu porozmawiaj z lekarzem
internistą lub pediatrą.

2. Jeżeli lekarz uzna, że Twoje objawy świadczą o zakażeniu
SARS-CoV-2, zaleci Ci wykonanie odpłatnego testu
diagnostycznego potwierdzającego COVID-19. W ramach
porady zdalnej lekarz może wystawić e-Receptę
i e-Zwolnienie.

4. Do Punktu badań pojedź własnym środkiem transportu.
Nie korzystaj z komunikacji miejskiej lub taksówek. Jeśli
zakupisz test RT-PCR wykonywany w warunkach
domowych – wtedy kurier dostarczy Ci i odbierze test
pudełkowy.

5. Pamiętaj o higienie rąk oraz
o higienie kaszlu i kichania.

3. Wykonaj test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2
– umów się na badanie, dzwoniąc na infolinię Centrum
Medycznego Damiana: 22 566 22 22. Do badania należy
się odpowiednio przygotować ‒ wymaz powinien być
pobrany rano, najlepiej na czczo, przed aplikacją leków do
nosa i gardła. Informacje na temat zleconego badania oraz
szczegółowy sposób przygotowania dostępne są online.

6. Do czasu otrzymania wyniku badania
przestrzegaj środków ostrożności, które
są zalecane w ramach izolowanej opieki
domowej. Informacje znajdziesz na stronie.

7. Umów kontrolną poradę
telemedyczną z lekarzem
Medicover, jeśli chcesz
porozmawiać o wynikach badania.

Lekarz Medicover nie może wystawiać skierowania na bezpłatne badanie RT-PCR, ani nakładać i przedłużać formalnej
izolacji przez aplikację gabinet.gov.pl, ponieważ nie jest lekarzem POZ, który pracuje w ramach NFZ.

Konsultacja w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

1. Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej diagnostyki
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, skontaktuj
się telefonicznie z lekarzem Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ). Rejestr placówek POZ znajduje
się na stronie.

Jeżeli masz utrzymującą się gorączkę
powyżej 39°C, duszność, ból w klatce
piersiowej i/lub wybroczyny na skórze,
niezwłocznie skontaktuj się z Hot Line
Medicover 500 900 999 lub
z pogotowiem ratunkowym 112.
Uprzedź, że możesz być zakażony
koronawirusem.

2. Możesz wypełnić online formularz zgłoszeniowy i umówić
się na teleporadę do lekarza POZ. Na podany przez Ciebie
adres e-mail otrzymasz wiadomość, jak połączyć się
z dyżurującym lekarzem lub pielęgniarką. Teleporadę można
uzyskać 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta.

3. Nawet jeśli nie jesteś ubezpieczony w NFZ, to w związku
z pandemią COVID-19 możesz bezpłatnie skorzystać
z opieki zdrowotnej w sektorze publicznym. Zadzwoń
na infolinię NFZ, dotyczącą postępowania w sytuacji
podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

ZROBIŁEŚ TEST (RT-PCR LUB PCR) W KIERUNKU ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
I OTRZYMAŁEŚ WYNIK DODATNI?

1. BEZWZGLĘDNIE ZOSTAŃ
W DOMU i nie spotykaj się z innymi
osobami. Skontaktuj się z lekarzem
POZ (patrz wyżej Konsultacja
w ramach NFZ). Jeśli nie udało Ci
się z nim skontaktować, skorzystaj
z teleporady w Medicover.

2. Przestrzegaj środków ostrożności,
które są zalecane w ramach izolowanej
opieki domowej. Informacje znajdziesz
na stronie.

3. Dwa razy dziennie mierz
temperaturę ciała i monitoruj
swój stan zdrowia. Pij co najmniej
1,5 litra płynów dziennie.

5. Osoby, z którymi mieszkasz również
nie mogą opuszczać domu (są na
kwarantannie).

4. Pamiętaj o higienie rąk oraz
higienie kaszlu i kichania.
Ogranicz poruszanie się po domu.
Przebywaj w jednym, często
wietrzonym pokoju, w którym
nie mieszkają/przebywają inni
domownicy. Jeśli musisz wyjść
do łazienki, zasłoń usta i nos.
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6. W 8.-10. dobie umów
teleporadę z lekarzem
prowadzącym w celu ustalenia
terminu zakończenia izolacji.

13
7. Zakończenie izolacji może nastąpić nie wcześniej niż po
13 dniach od dnia wystąpienia objawów pod warunkiem,
że w ciągu co najmniej 3 ostatnich dni nie będzie
objawów infekcji. Lekarz prowadzący może zalecić
przedłużenie izolacji. U pacjentów bezobjawowych, jeżeli
nie wystąpią objawy w trakcie izolacji, izolacja kończy się
po 10. dniach od uzyskania dodatniego wyniku testu.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
stanu zdrowia lub gorszego samopoczucia i pojawienia
się niepokojących objawów, skorzystaj z porady
telemedycznej z lekarzem Medicover ‒ zadzwoń pod
numer 500 900 510. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie
taka konieczność, otrzymasz sugestię skorzystania
z wizyty w placówce medycznej.

Jeżeli pojawią się objawy alarmowe, czyli utrzymująca się gorączka powyżej 39°C, duszność,
ból w klatce piersiowej i/lub wybroczyny na skórze, niezwłocznie skontaktuj się z Hot Line
Medicover 500 900 999 lub z pogotowiem ratunkowym.
Lekarz Medicover nie może wystawiać skierowania na bezpłatne badanie RT-PCR, ani nakładać i przedłużać formalnej
izolacji przez aplikację gabinet.gov.pl, ponieważ nie jest lekarzem POZ, który pracuje w ramach NFZ.

