ZASADY OPIEKI DOMOWEJ
Dla osób poddanych izolacji domowej z powodu podejrzenia lub potwierdzonego
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niewymagającego hospitalizacji
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia dotyczące bezpiecznej opieki domowej nad pacjentami
podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi nowym koronawirusem (SARS-CoV-2), u których występują łagodne
objawy i brak u nich towarzyszących schorzeń przewlekłych, takich jak: choroby płuc lub serca, niewydolność nerek
lub zaburzenia odporności, które narażają pacjenta na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań. Są to:

niska gorączka (poniżej 38°C)

nieżyt nosa lub ból gardła

kaszel

objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak
nudności, wymioty lub biegunka

złe samopoczucie
Duszność lub trudności w oddychaniu, obecności ﬂegmy lub krwioplucia, splatanie czy senność, są objawami
dyskwaliﬁkującymi do objęcia opieką domową.

PRZYPADKI, W KTÓRYCH MOŻLIWA JEST OPIEKA DOMOWA
Osoby, u których występują łagodne objawy COVID-19
i hospitalizacja nie jest konieczna

Osoby, które mają objawy COVID-19, ale nie wymagają
już hospitalizacji

W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH OPIEKA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W DOMU:
� Warunki mieszkaniowe powinny być odpowiednie do zapewnienia opieki
� Pacjent i jego opiekunowie (rodzice, małżonkowie, inni członkowie rodziny lub przyjaciele) powinni przestrzegać
środków ostrożności, które są zalecane w ramach izolowanej opieki domowej (np. higiena rąk, higiena kaszlu i kichania,
utrzymanie w czystości środowiska domowego, ograniczenia w poruszaniu się po domu lub poza nim) i mogą się zająć
kwestiami bezpieczeństwa (np. zabezpieczyć przed przypadkowych połknięciem i zagrożeniem pożarowym związanym
z użyciem alkoholowych płynów dezynfekujących do rąk)
� W czasie opieki domowej wskazane jest utrzymywanie kontaktu z lekarzem i/lub personelem służb sanitarnych
� Opieka powinna trwać do momentu całkowitego ustąpienia objawów
� Na czas izolacji pacjent i jego rodzina powinni zostać objęci stałym wsparciem oraz działaniami edukacyjnymi.
Nadzór epidemiologiczny powinien trwać przez cały okres opieki w warunkach domowych.

Przez cały okres trwania opieki domowej należy obserwować stan zdrowia i w razie zaostrzenia objawów,
czyli podwyższenia temperatury ciała powyżej 38°C oraz pojawienia się kaszlu i/lub duszności, pogorszenia
samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami sanitarnymi i/lub wezwać pogotowie
ratunkowe.
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PACJENCI I ICH RODZINY (LUB OPIEKUNOWIE) POWINNI STOSOWAĆ SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH
ZALECEŃ:
� Osoba chora powinna przebywać w jednoosobowym, dobrze wentylowanym pokoju (tzn. z możliwością otwarcia okien
i/lub drzwi); członkowie ze wspólnego gospodarstwa domowego powinni przebywać w innym pokoju, a gdy jest to
niemożliwe, powinni zachować odległość co najmniej 1 metra od chorego (np. spać w oddzielnym łóżku)
� Należy ograniczyć przemieszczanie się pacjenta w domu i wspólną przestrzeń; kuchnia, łazienka, powinny być dobrze
wentylowane (np. otwieranie okien, drzwi)
� Osobą chorą powinna opiekować się wyłącznie jedna osoba (zdrowa, bez chorób przewlekłych czy upośledzonej odporności)
� Nie należy przyjmować gości do czasu, aż pacjent całkowicie wyzdrowieje i nie będzie zdradzał żadnych oznak i objawów choroby
� Należy rygorystycznie przestrzegać higieny rąk po każdym kontakcie z chorym lub jego bezpośrednim otoczeniem;
zadbać o higienę rąk również przed przygotowaniem posiłku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i zawsze, gdy
ręce wydają się brudne; dłonie należy odpowiednio myć wodą z mydłem (co najmniej 30 s) lub też zdezynfekować środkiem
na bazie alkoholu (min. 60%). Po umyciu rąk najlepiej osuszać je jednorazowymi ręcznikami papierowymi; jeśli nie są
one dostępne, należy używać czystych ręczników materiałowych i wymienić je, gdy staną się wilgotne
� Osoba chora powinna używać maski ochronnej, aby zatrzymać wydzieliny z dróg oddechowych (np. kichanie, katar, kaszel)
w przypadku jej braku lub nietolerowania, powinna stosować rygorystyczną higienę – podczas kaszlu lub kichania, usta
i nos zakrywać jednorazową chusteczką papierową; zużytą chusteczkę należy wyrzucić, a materiałowe chusteczki do nosa
wyprać w zwykłym mydle lub detergencie z wodą
� Osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego/opiekunowie powinni nosić szczelnie przylegającą maseczkę ochronną
(zakrywającą usta i nos), w obecności chorego lub w pomieszczeniu, w którym przebywa; masek nie należy przetrzymywać
w dłoniach ani dotykać podczas użytkowania; jeśli maska zwilgotnieje lub zabrudzi się wydzielinami, należy ją natychmiast
wymienić na nową, czystą i suchą; maskę należy zdjąć przy użyciu odpowiedniej techniki – tzn. nie dotykać jej wierzchniej
strony, chwycić za gumkę lub troczki z tyłu i ostrożnie zdjąć; natychmiast po użyciu maskę należy wyrzucić i przeprowadzić
higienę rąk
� Należy unikać bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi osoby chorej, w szczególności z wydzielinami z dróg
oddechowych oraz stolcem; podczas pielęgnacji należy używać jednorazowych rękawic i maski ochronnej; przed założeniem
maski i rękawic oraz po ich zdjęciu przeprowadzić higienę rąk. Nie wolno używać ponownie masek i rękawic
� Osoba chora powinna mieć własne przedmioty codziennego użytku (pościel i przybory kuchenne, naczynia) (po użyciu
należy je umyć wodą z detergentem do mycia naczyń i można je ponownie wykorzystać, nie trzeba ich wyrzucać)
� Powierzchnie, których osoba chora często dotyka, takie jak stoliki nocne, ramy łóżka i inne meble znajdujące się w sypialni
powinny być codziennie myte z użyciem mydła lub detergentu, a następnie dezynfekowane domowym środkiem
dezynfekującym zawierającym 0,5% podchlorynu sodu obecnego w większości domowych wybielaczy lub środków
do czyszczenia toalet (1 części wybielacza do 9 części wody)
� Przynajmniej raz dziennie trzeba myć łazienki i toalety z użyciem zwykłego domowego mydła lub detergentu, a następnie
dezynfekować za pomocą domowego środka dezynfekującego zawierającego 0,5% podchlorynu sodu
� Ubrania, pościel, ręczniki osoby chorej należy prać przy użyciu zwykłego środka do prania w temperaturze 60–90°C,
a następnie dokładnie suszyć; przed praniem najlepiej włożyć je do szczelnego worka (nie potrząsać); należy unikać
kontaktu zanieczyszczonych materiałów ze skórą i odzieżą
� Do czyszczenia powierzchni lub przenoszenia odzieży bądź bielizny zabrudzonej płynami ustrojowymi należy używać
rękawic i odzieży ochronnej (np. foliowych fartuchów); można stosować rękawice wielo- lub jednorazowe; po użyciu
rękawic wielorazowych należy wyczyścić je mydłem i wodą oraz odkazić 0,5% roztworem podchlorynu sodu; rękawice
jednorazowe (np. nitrylowe lub lateksowe) wyrzucać po każdym użyciu; przed założeniem rękawic i po ich zdjęciu należy
przeprowadzić higienę rąk
� Rękawice, maski i inne odpady powstające podczas domowej opieki nad osobą chorą należy przed wyrzuceniem umieścić
w pojemniku/koszu na odpady z pokrywą, znajdującym się w pokoju pacjenta
� Należy unikać kontaktu z innymi zanieczyszczonymi przedmiotami z bezpośredniego otoczenia pacjenta (np. nie współdzielić
szczoteczek do zębów, papierosów, przyborów kuchennych, naczyń, napojów, ręczników, ścierek lub pościeli)

Aby ograniczyć wychodzenie z domu, zalecane jest robienie zakupów internetowo lub dostarczanie ich przez osoby
zdrowe (pozostawienie pod drzwiami, w celu zminimalizowania kontaktu z chorym).
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