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DECYZJA

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 

z późn. zm.)

polecam 

podmiotom wymienionym w rozdzielniku (stronom postępowania) stosować schematy 
postępowania z informacjami o pacjencie po wymazie wg załącznika: 

Załącznik -  Procedura dotycząca poradni chorób zakaźnych dedykowanej COVID-19; 
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 

działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 

samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ustalenia standardów obiegu informacji o pacjentach w sprawach związanych 

przeciwdziałaniem COVID-19 niewątpliwie przyśpieszy i zapewni gwarancję prawidłowości 

kierunków i treści takiej informacji. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na podniesienie 

standardów i skuteczności działań leczniczych podejmowanych wobec tej grupy pacjentów.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego i 

pacjentów podmiotów leczniczych, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 

Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co 

oznacza, że nie będzie od niej służyło odwołanie w  toku instancji i nie będzie możliwe zaskarżenie 

jej do sądu administracyjnego, natomiast będzie podlegała wykonaniu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania

Rozdzielnik (otrzymują):
1) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;
3) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego;

Do wiadomości:

1) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

WO> ĄSKI



Procedura dot. poradni chorób zakaźnych dedykowanej COVID-19

1. Wyróżnia się trzy poradnie dedykowane pacjentom z dodatnim wynikiem testu 
laboratoryjnego na COVID-19, znajdujące się przy szpitalach jednoimiennych, tj. działające w:

i. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,
ii. Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,

iii. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (od 4 maja 2020 r.).

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako swoich 
pacjentów rejestruje wszystkich nie-hospitalizowanych zakażonych koronawirusem 
zamieszkujących na terenie miasta Wrocław oraz powiatów: wołowskiego, trzebnickiego, 
milickiego, oleśnickiego, wrocławskiego, średzkiego, strzelińskiego oraz oławskiego.

3.Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, jako swoich pacjentów rejestruje wszystkich nie- 
hospitalizowanych zakażonych koronawirusem, zamieszkujących na terenie miast: Jelenia 
Góra, Legnica oraz powiatów: kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, jaworskiego, 
złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, legnickiego, 
lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego, górowskiego.

4. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, jako swoich pacjentów 
rejestruje wszystkich nie-hospitalizowanych zakażonych koronawirusem, zamieszkujących 
w Wałbrzychu oraz powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, 
świdnickim.

5. W przypadku, gdy nowo zdiagnozowany pacjent nie jest hospitalizowany, poradnia po 
konsultacji z zakażonym podejmuje decyzje o ewentualnym skierowaniu go do izolatorium lub 
poddaniu izolacji domowej. Poradnia zobowiązana jest do systematycznego kontaktowania się 
(co 3 dni) z osobami pozostającymi w izolacji domowej.

6. W związku z poleceniem konsultanta wojewódzkiego poradnie zobowiązane są do zlecania 
wymazu kontrolnego, aby został przeprowadzony po 14-16 dniach od otrzymania wyniku 
dodatniego (lub później ze względu na występujące objawy).

7. Zgodnie z poleceniem konsultanta wojewódzkiego, poradnia:

7.1.) w przypadku uzyskania wyniku dodatniego, zleca kolejny wymaz do wykonania 
w ciągu tygodnia;

7.2.) w przypadku uzyskania wyniku ujemnego, zleca wykonanie drugiego wymazu 
kontrolnego w  ciągu kolejnych 24h.

8. W przypadku uzyskania wyniku ujemnego dopuszcza się, aby pacjent własnym środkiem 
transportu dojeżdżał do wskazanego przez poradnię miejsca w celu przeprowadzenia drugiego 
wymazu.

9. W przypadku uzyskania dwóch wyników ujemnych poradnia przeprowadza konsultacje 
z pacjentem i zwalnia go z izolacji domowej.

10. Poradnia niezwłocznie informuje o dwóch wynikach ujemnych Powiatową Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania badanego.

11. Poradnia informuje Policję o zwolnieniu danej osoby z izolacji domowej.




