3. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PERSONELU IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA
NIESPECJALISTYCZNEGO LUB LEKARZA POZ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
WIRUSEM EBOLA

1) Pacjent, który miał kontakt z chorym, bez objawów chorobowych.

1. Izbę Przyjęć lub gabinet zabezpieczyć przed dostępem innych osób.
2. Niezwłocznie powiadomić właściwego miejscowo i rzeczowo (dot. szczególnie
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego )
Państwowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Bydgoszczy .
3. Osoby znajdujące się już w Izbie Przyjęć zatrzymać do czasu uzyskania wytycznych od
właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. Przed przystąpieniem do badania nałożyć ubranie ochronne: półmaska w klasie FFP 3,
gogle ochronne lub przyłbica, czepek, fartuch nieprzemakalny, podwójne rękawice
ochronne.
5. Zebrać dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz przeprowadzić
wywiad epidemiologiczny.
6. Do czasu podjęcia decyzji przez właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego
Inspektora Sanitarnego o dalszym postępowaniu w stosunku do pacjenta (indywidualny
nadzór epidemiologiczny, kwarantanna) umieszczamy pacjenta w oddzielnym
pomieszczeniu najlepiej z dostępem do toalety.
7. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność
zdejmowania przedstawia się następująco: pierwsza warstwa rękawic ochronnych,
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fartuch ochronny, czepek, gogle ochronne lub przyłbica, maska, druga para rękawic
ochronnych.
8. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie
z obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi
posiadać pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg.
normy PN EN 14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe
środki ochrony indywidualnej.

2) Pacjent, który przebywał w ciągu ostatnich 21 dni w krajach objętych epidemią,
negujący / nie potwierdzający kontaktu z chorym (kraje: Liberia, Gwinea, Sierra Leone,
Demokratyczna Republika Konga).

1. Przed przystąpieniem do badania nałożyć ubranie ochronne: półmaska w klasie FFP 3,
gogle ochronne lub przyłbica, czepek, fartuch nieprzemakalny, podwójne rękawice
ochronne.
2. Zebrać dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon) oraz przeprowadzić
wywiad epidemiologiczny.
3. Poinformować pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez okres 21 dni
od daty wyjazdu z kraju objętego epidemią (pomiar temperatury rano i wieczorem).
4. W przypadku występowania takich objawów jak: wzrost temperatury (≥ 38,6 °C), silne
bóle głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, samoistne krwawienia/wylewy krwi
podskórne i w obrębie błon śluzowych) niezwłocznie skontaktować się z właściwym
miejscowo i rzeczowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym i Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy .
5. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność
zdejmowania przedstawia się następująco: pierwsza warstwa rękawic ochronnych,
fartuch ochronny, czepek, gogle ochronne lub przyłbica, maska, druga para rękawic
ochronnych.
6. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie z
obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi posiadać
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pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg normy PN EN
14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe środki
ochrony indywidualnej.
3) Postępowanie z pacjentem wracającym z kraju objętego epidemią, zwłaszcza gdy
potwierdza wcześniejszy kontakt z chorym, u którego występuje jeden z następujących
objawów: gorączka ≥ 38,6 °C, silne bóle głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka,
samoistne krwawienia/wylewy krwi podskórne i w obrębie błon śluzowych.

1. Izbę Przyjęć lub gabinet zabezpieczyć przed dostępem innych osób.
2. Bezzwłocznie powiadomić dyspozytora medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy, jako jednostki referencyjnej, wskazanej do transportu
pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem Ebola , właściwego miejscowo i rzeczowo
Państwowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Bydgoszczy o podejrzeniu zachorowania pacjenta na Ebolę.
3. Osoby znajdujące się już w Izbie Przyjęć lub gabinecie zatrzymać do czasu uzyskania
wytycznych od właściwego miejscowo i rzeczowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. Postępować zgodnie z uzyskanymi wytycznymi właściwego miejscowo i rzeczowo
Państwowego Inspektora Sanitarnego.
5. Przed kontaktem z chorym należy zastosować środki ochrony indywidualnej: ochraniacze
na buty, półmaska lub maska pełno-twarzowa z filtrem klasy FFP 3, gogle lub przyłbica (w
przypadku zastosowania półmaski), czepek ochronny, kombinezon PPE (klasy TYCHEM F),
dodatkowy fartuch gumowy lub z foli PE, trzy warstwy rękawic ochronnych. W przypadku
rękawic należy pamiętać, aby mankiety pierwszej warstwy rękawic podłożyć pod rękawy
kombinezonu PPE, a mankiety drugiej i trzeciej na mankiet kombinezonu PPE. Jeżeli nie
ma konieczności podejścia do pacjenta należy pozostawić go w gabinecie, w którym
został przyjęty lub innym pomieszczeniu, w którym została powzięta informacja o jego
przybyciu.
6. Zużyte ubranie ochronne należy traktować jako odpad medyczny zakaźny. Kolejność
zdejmowania przedstawia się następująco: fartuch gumowy lub z foli PE, rękawice
wierzchnie, kombinezon PPE wraz z ochraniaczami na obuwie, druga warstwa rękawic
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ochronnych, czepek, gogle lub przyłbica w przypadku półmaski FFP3 lub maska pełnotwarzowa, trzecia warstwa rękawic.
7. Po opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia poddać je procedurze dezynfekcji zgodnie
z obowiązującym w jednostce Planie Higieny. Użyty preparat dezynfekcyjny musi
posiadać pełną skuteczność wirusobójczą wynikającą z badań przeprowadzonych wg
normy PN EN 14476. Osoby przeprowadzające dezynfekcję powinny stosować właściwe
środki ochrony indywidualnej.

Należy pamiętać, że choroba Ebola jest wysoce zakaźna i charakteryzuje się wysoką
śmiertelnością osób zakażonych. O ile to możliwe należy unikać bliskiego kontaktu z
pacjentem.
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