
Załącznik nr 6 

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19 ? 

Jeśli masz takie objawy, jak: 

 duszność, problemy z oddychaniem 

 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

 objawy przeziębieniowe, suchy kaszel 

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady              

u swojego lekarza POZ. 

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być 

rów 

 dreszcze, powtarzające się drżenie w połączeniu z dreszczami, bóle mięśniowe i 

ogólne zmęczenie, ból głowy, ból garda, nagła utrata węchu lub smaku 

Jeśli masz takie objawy: 

 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o 

swoich objawach; 

 własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub 

oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania 

medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej 

czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak 

masz dalej postępować. 

Jeśli wróciłeś z zagranicy czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla 

wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową 

kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 10 dni od powrotu do kraju 

kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz 

albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz 

przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych. 

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg 

oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z 

kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub 

obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu 

pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie 

możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i 

stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego. 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 

800 190 590. 


