
Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 

Żołnierz/pracownik RON z objawami infekcji, ale bez narażenia 
na kontakt z koronawirusem. 

Jeśli Ty lub osoba z twojego otoczenia przebywająca na terenie 
jednostki wojskowej zgłasza następujące objawy: 
- kaszel, katar, duszność 
- biegunka 
- ogólne złe samopoczucie 
- temperatura powyżej 38oC 
- bóle mięśni i stawów. 

Należy poinformować telefonicznie przedstawiciela służby 
zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego o złym samopoczuciu  
i występujących objawach. 

SŁUŻBA ZDROWIA JEDNOSTKI LUB OFICER DYŻURNY ZBIERA 
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY W OPARCIU O FORMULARZ 
MONITOROWANIA ZACHOROWAŃ WYWOŁANYCH NOWYM 
KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2). 

W przypadku potwierdzenia objawów, ale bez narażenia na 
kontakt z koronawirusem. 
Należy wzmóc kontrolę stanu zdrowia, kontrolować 
temperaturę ciała. 

Wypełniony formularz pozostaje w służbie zdrowia jednostki 
wojskowej. 

W przypadku znacznego nasilenia objawów: 
- wysokiej gorączki 
- duszności 
- trudności w oddychaniu 
należy powiadomić służbę zdrowia jednostki lub oficera 
dyżurnego jednostki oraz właściwy terytorialnie Wojskowy 
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. 

 

 

 

 

Żołnierz/pracownik RON z objawami infekcji i narażeniem na 
kontakt z koronawirusem. 

Jeśli Ty lub osoba z twojego otoczenia przebywająca na terenie 
jednostki wojskowej zgłasza następujące objawy: 
- kaszel, katar, duszność 
- biegunka 
- ogólne złe samopoczucie 
- temperatura powyżej 38oC 
- bóle mięśni i stawów. 

Należy poinformować telefonicznie przedstawiciela służy 
zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego o występujących 
objawach i okolicznościach narażenia na zakażenie. 

SŁUŻBA ZDROWIA JEDNOSTKI LUB OFICER DYŻURNY ZBIERA 
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY W OPARCIU O FORMULARZ 
MONITOROWANIA ZACHOROWAŃ WYWOŁANYCH NOWYM 
KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2). 

W przypadku potwierdzenia objawów oraz narażenia na 
kontakt z koronawirusem. 
Oficer dyżurny powiadamia służbę zdrowia jednostki wojskowej 
oraz wzywa karetkę z podaniem zebranych informacji pod 
numerem telefonu 112 lub 999. 
Należy wykonać 2 kopie Formularza, jeden formularz należy 
przekazać ZRM, a drugi należy przesłać do WOMP. 

O zaistniałej sytuacji należy powiadomić służbę zdrowia 
jednostki lub oficera dyżurnego jednostki oraz właściwy 
terytorialnie Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. 
 

 

 

 

 



Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 

Żołnierz/pracownik RON powracający z misji zagranicznej lub 
wyjazdu zagranicznego, ale bez objawów infekcji. 

Osoba powracająca informuje telefonicznie przedstawiciela 
służy zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego o powrocie do 
Polski. 

SŁUŻBA ZDROWIA JEDNOSTKI LUB OFICER DYŻURNY ZBIERA 
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY W OPARCIU O FORMULARZ 
MONITOROWANIA ZACHOROWAŃ WYWOŁANYCH NOWYM 
KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2). 
Żołnierze powracający z misji wojskowej transportem MON 
formularz wypełniają w trakcie badania na lotnisku po 
wylądowaniu oraz są badani od razu po przylocie przez lekarza.  

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U.2020.566) osoby przekraczające granicę kraju 
odbywają OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ trwającą 14 dni 
licząc od dnia następującego po dniu przekroczeniu granicy. 
 
Zgodnie z §3 ust. 1 w/w rozporządzenia  DECYZJI ORGANU 
INSPEKCJI SANITARNEJ NIE WYDAJE SIĘ. 
 
Zgodnie z §2 ust. 9 pkt 2 w/w rozporządzenia obowiązku 
odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania 
granicy przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP realizujących zadania 
służbowe. 
 
Zgodnie z §4 ust. 1 w/w rozporządzenia osoba poddana 
obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami 
wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi – należy 
poinformować organy inspekcji sanitarnej o imieniu, nazwisku  
i numerze PESEL tych osób. 

Wypełniony  formularz należy przesłać do właściwego 
terytorialnie Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.  
 

Żołnierz/pracownik RON bez objawów infekcji, ale mający 
bezpośredni kontakt z osobą zakażoną z potwierdzonym 
dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. 

Osoba po zaistniałym zdarzeniu informuje telefonicznie 
przedstawiciela służy zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego. 
Do czasu ustalenia decyzji Dowódcy osoba zgłaszająca się 
powinna pozostać w domu unikając kontaktu z osobami 
postronnymi. 

SŁUŻBA ZDROWIA JEDNOSTKI LUB OFICER DYŻURNY ZBIERA 
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY W OPARCIU O FORMULARZ 
MONITOROWANIA ZACHOROWAŃ WYWOŁANYCH NOWYM 
KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2). 
Wypełniony  formularz należy przesłać do właściwego 
terytorialnie Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. 

Należy wdrożyć kwarantannę w warunkach domowych oraz  
kontrolę stanu zdrowia osób w oparciu o codzienną kontrolę 
temperatury oraz obserwację w kierunku występowania 
objawów: 
- kaszel, katar, duszność 
- biegunka 
- ogólne złe samopoczucie 
- temperatura powyżej 38oC  
- bóle mięśni i stawów. 

Wojskowy Inspektor Sanitarny w uzasadnionych przypadkach 
WYDAJE DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ O OBOWIĄZKU ODBYCIA 
KWARANTANNY. 

W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy 
powiadomić służbę zdrowia jednostki lub oficera dyżurnego 
jednostki wojskowej oraz właściwy terytorialnie WOMP. 

W przypadku znacznego nasilenia objawów należy zadzwonić na 
numery alarmowe 112 lub 999 i powiadomić  
o przebywaniu w kwarantannie oraz objawach.  
 

 



Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną 
koronawirusem SARS-CoV-2? 

 

 pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub 

w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad  

15 minut; 

 prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą  

w twarz przez dłuższy czas; 

 osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub 

kolegów; 

 osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, 

co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym. 

 


