
 

 

Szczegółowe informacje i dodatkowe odniesienia można znaleźć w pełnym dokumencie 

zawierającym wytyczne na stronie www.fip.org/coronavirus. 
Niniejszy dokument opiera się na dowodach i zaleceniach dostępnych w momencie jego publikacji w 

renomowanych organizacjach. Będzie on aktualizowany w miarę pojawiania się nowej wiedzy. 26 marca 2020 r. 

KRYTERIA  INTERWENCJA 

• Brak objawów (kaszel, gorączka lub 

trudności w oddychaniu) 

ORAZ 

• Brak znanych ostatnich kontaktów z 

potwierdzonymi lub podejrzewanymi 

przypadkami COVID-19 oraz brak 

niedawnej historii podróży do 

dotkniętych obszarów. 

• Uspokojenie obaw 

• Podkreślenie znaczenia środków 

zapobiegawczych 

• Zalecenie izolacji społecznej, pozostania w 

domu i unikania, gdy tylko jest to możliwe, 

podróży innych niż koniecznych (zarówno 

krajowych jak i międzynarodowych) 

• Dostarczanie informacji i porad opartych na 

dowodach (w formie ustnej i/lub pisemnej) 

 

 

 

 

• Objawy (kaszel, gorączka lub 

trudności w oddychaniu) 

ORAZ 

• Brak znanych niedawnych kontaktów 

z potwierdzonymi lub 

podejrzewanymi przypadkami 

COVID-19 oraz brak niedawnej 

historii podróży do dotkniętych 

obszarów.  

• Uspokojenie obaw 

• Poinformowanie, że może istnieć ryzyko 

związane z COVID-19  

• W miarę możliwości należy odizolować 

pacjenta w oddzielnym pomieszczeniu.  

• Nie wykonywać badań fizykalnych u 

pacjenta 

• Zastosować środki ochrony indywidualnej, 

w tym używać odpowiednich masek, 

rękawic i okularów ochronnych. 

• Podkreślenie znaczenia środków 

zapobiegających dalszej transmisji, w tym 

użycia maski ochronnej przez pacjenta 

• Zalecenie ścisłej izolacji społecznej (w tym od 

rodziny i bliskich), kwarantanny domowej i 

unikania wszelkich podróży (krajowych i 

międzynarodowych) przez co najmniej 14 dni. 

• W przypadku osób z grup ryzyka, zaleca się 

kontakt z numerem alarmowym, specjalną 

infolinią lub z odpowiednią placówką służby 

zdrowia w celu przeprowadzenia badań oraz 

dalszej opieki i leczenia. 

• Dostarczanie informacji i porad opartych na 

dowodach (w formie ustnej i/lub pisemnej) 

• Dezynfekować wszelkie potencjalnie 

zanieczyszczone obszary i powierzchnie 

• Brak objawów (kaszel, gorączka lub 

trudności w oddychaniu) 

ORAZ 

• Znany niedawny kontakt z 

potwierdzonymi lub podejrzewanymi 

przypadkami COVID-19 i/lub 

niedawna historia podróży do 

dotkniętych obszarów  

• Uspokojenie obaw 

• Poinformowanie, że może istnieć ryzyko 

związane z COVID-19  

• Zalecenie izolacji społecznej, kwarantanny 

domowej oraz unikania podróży innych niż 

konieczne (krajowych i międzynarodowych) 

przez co najmniej 14 dni. 

• Zalecenie prześledzenia historii kontaktów 

• W przypadku pojawienia się objawów w ciągu 

14 dni od kontaktu z potwierdzonym lub 

podejrzewanym przypadkiem, należy 

skontaktować się z numerem alarmowym lub 

specjalną infolinią i postępować zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami. 

• Dostarczanie informacji i porad opartych na 

dowodach (w formie ustnej i/lub pisemnej) 

• Objawy (kaszel, gorączka lub 

trudności w oddychaniu) 

ORAZ 

• Znany niedawny kontakt z 

potwierdzonymi lub podejrzewanymi 

przypadkami COVID-19 i/lub 

niedawna historia podróży do 

dotkniętych obszarów  

• Uspokojenie obaw 

• Poinformowanie, że może istnieć ryzyko 

związane z COVID-19  

• W miarę możliwości należy odizolować 

pacjenta w oddzielnym pomieszczeniu. 

• Nie wykonywać badań fizykalnych u pacjenta 

• Wzmocnić środki ochrony indywidualnej, w 

tym użyć odpowiedniej maski, rękawic i 

okularów ochronnych 

• Podkreślić znaczenie środków 

zapobiegających dalszej transmisji, w tym 

użycia maski ochronnej przez pacjenta 

• Zalecenie ścisłej izolacji społecznej (w tym od 

rodziny i bliskich), kwarantanny domowej i 

unikania wszelkich podróży (krajowych i 

międzynarodowych) przez co najmniej 14 dni. 

• W przypadku osób należących do grup 

podwyższonego ryzyka należy skontaktować się 

z numerem alarmowym, specjalnym numerem 

kontaktowym lub odpowiednią placówką 

służby zdrowia w celu przeprowadzenia badań 

oraz dalszej opieki i leczenia. 

• Dostarczanie informacji i porad opartych na 

dowodach (w formie ustnej i/lub pisemnej) 

• Dezynfekować wszelkie potencjalnie 

zanieczyszczone obszary i powierzchnie 

 

Przetłumaczono przez: 

COVID-19 PODSUMOWANIE WYTYCZNYCH #2  
Interwencje w aptekach ogólnodostępnych i poradnictwo dla pacjentów 
1. W wielu krajach lokalne ogniska zakażenia stały się główną formą przenoszenia choroby. Chociaż historia podróży z obszarów 

dotkniętych epidemią jest nadal ważnym kryterium oceny w krajach o niewielu przypadkach lub na początkowym etapie epidemii, 

nie może to być istotne kryterium w krajach, w których występuje przenoszenie przez społeczność lokalną. 

2. Ponieważ zakażenie może zostać przeniesione od osób bezobjawowych lub przedobjawowych, zaleca się zachowanie ostrożności u 

WSZYSTKICH klientów i pacjentów wchodzących do apteki 

http://www.fip.org/coronavirus

