
Drogi Pacjencie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przypadek podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2
jest zgłaszany przez lekarza do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sanepid, wspólnie z placówką
medyczną, identyfikuje wszystkie osoby, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną
o zakażenie. Następnie informuje telefonicznie o konieczności odbycia kwarantanny lub nadzorze 
epidemiologicznym i dalszym postępowaniu.
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SYTUACJA 1

Bliski kontakt z osobą chorą 
na COVID-19 lub podejrzaną 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Kwarantannę nadzoruje Państwowa Inspekcja 
Sanitarna i określa tryb postępowania. W czasie 
kwarantanny obserwuj swój stan zdrowia, udzielaj 
informacji dzwoniącym do Ciebie pracownikom 
Inspekcji Sanitarnej. Możesz spodziewać się również, 
ze skontaktują się Tobą funkcjonariusze policji, aby 
zweryfikować przestrzeganie kwarantanny.

W razie pojawienia się objawów alarmowych, 
wskazujących na ciężki przebieg infekcji: 
temperatury ciała powyżej 38°C oraz męczącego 
kaszel i/lub duszności, znacznego osłabienia, 
skontaktuj się bezzwłocznie z Sanepidem i/lub 
szpitalem z oddziałem zakaźnym lub pogotowiem 
ratunkowym. 

14-DNIOWA KWARANTANNA lub NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY

Powiatowy inspektor sanitarny (Sanepid) 
kontaktuje się telefonicznie w sprawie 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego*
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SYTUACJA 2

Skontaktuj się bezzwłocznie z Sanepidem
i/lub szpitalem z oddziałem zakaźnym 
lub pogotowiem ratunkowym (unikaj 
transportu publicznego i skupisk ludzi)

Objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
‒ temperatura ciała powyżej 38°C oraz 
męczący kaszel i/lub duszność, znaczne 
osłabienie

* Decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny 
inspektor sanitarny i to właśnie służby sanitarne kontaktują się z osobami przybywającymi na kwarantannie zgodnie 
z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374)
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z lekarzem Medicover korzystając z Telefonicznej Porady Medycznej 
(500 900 510) lub za pośrednictwem czatu w aplikacji Medicover OnLine (mol.medicover.pl).


