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Załącznik nr 23 

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia, bądź stwierdzenia zarażenia 

covid 19 w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie 

 

1) Personel zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania telefonicznego Dyrektora 

Domu o podejrzeniu zarażenia covid 19 lub potwierdzeniu zarażenia mieszkańca Domu lub 

pracownika 

i podporządkowania się dalszym zaleceniom Dyrektora. 

 

2) Dom utrzymuje bezpośredni kontakt z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz w razie konieczności Wojewodą 

Lubelskim, podmiotami leczniczymi odpowiedzialnymi za udzielenie niezbędnej pomocy 

medycznej, zwłaszcza w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia mieszkanki i koniecznej 

hospitalizacji. 

 

3) Dyrektor Domu, poprzez Zastępcę Dyrektora i Kierowników Działów zobowiązany jest do 

poinformowania personelu i mieszkańców Domu o pojawieniu się osób zarażonych wśród 

mieszkanek lub personelu, przy jednoczesnym wydaniu zalecenia bezwzględnego 

zastosowania środków ochrony osobistej; pracownikom udostępnione zostają także aktualne 

zalecenia, polecenia, nakazy i zakazy odpowiednich służb i organów; 

 

4) Mieszkanki informowane są o zaistniałej sytuacji i zasadach bezpiecznego zachowania się 

oraz o obowiązujących w tym zakresie zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach 

odpowiednich służb i organów ustnie w trakcie rozmów z personelem  spełniającym 

bezpośrednią opiekę nad mieszkankami oraz pisemnie, poprzez wywieszenie zrozumiałej 

informacji na korytarzach oddziałów. Rodziny mieszkanek są informowane o pojawieniu się 

zachorowań i działaniach podejmowanych przez Dom w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się covid 19. 

 

5) Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć integracyjnych i grupowych. Działania terapeutyczne 

zostają ograniczone do rozmów indywidualnych prowadzonych przez psychologa, przede 

wszystkim w odniesieniu do udzielenia mieszkankom wsparcia w zrozumieniu                                    

i zaakceptowaniu trudnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem w izolacji; psycholog 

zobowiązany jest do  zachowania reżimu sanitarnego. 

 

6) Personel zostaje zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

wykonywania czynności opiekuńczych oraz medycznych: 

- mierzenie temperatury ciała każdorazowo przed podjęciem pracy, a w przypadku pomiaru 

wykazującego podwyższoną temperaturę, zgłoszenia tego faktu bezpośredniemu 

przełożonemu 

i nie przystępowania do pracy, 
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- bezwzględne używanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne 

jednorazowe, w razie przebywania w pokoju osoby chorej - kombinezony ochronne) i środków 

dezynfekcyjnych, 

- dezynfekcja pomieszczeń, w tym klamek w drzwiach, poręczy, mebli i podłóg (pokojowe oraz 

opiekunki wyznaczone przez Kierownika Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego), 

- uruchomienie lamp bakteriobójczych w pokojach, na korytarzach i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych oraz wskazanie pomieszczeń, w których powinien być włączony 

zamgławiacz (zamgławiacz zostanie uruchomiony w pokojach wskazanych przez Kierownika 

Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego), 

- założenie przed wejściem do pokoju, w którym przebywa osoba chora ubioru ochronnego 

(rękawice, maska, fartuch, ewentualnie w razie potrzeby kombinezon i ochraniacze na buty). 

Po wyjściu z pomieszczenia ubiór ochronny powinien być wyrzucony jako odpad BDO. Środki 

ochrony osobistej wydawane są na bieżąco przez Dział Administracyjno - Gospodarczy,             

w miarę zgłaszania potrzeb, 

- wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają osoby zdrowe, przy jednoczesnej dbałości 

personelu o to, żeby mieszkanki się nie przeziębiły, 

- w miarę możliwości czynności przy mieszkance podejrzewanej o zarażenie chorobą albo 

chorej wykonywane są przez pracowników wyznaczonych przez Kierownika Zespołu 

Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego; osoby te nie będą zajmować się pozostałymi mieszkankami, 

- w przypadku przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej personelu bezpośrednio 

zajmującego się opieką i pielęgnacją mieszkanek (pielęgniarki, opiekunki) w liczbie 

uniemożliwiającej normalny tryb pracy Domu, wprowadza się szczególny tryb pracy, 

obejmujący większą liczbę godzin pracy, gwarantując adekwatne do przepracowanych godzin 

wynagrodzenie oraz zapewniając możliwość odpoczynku i posiłek w trakcie dodatkowych 

godzin pracy, 

- w przypadku przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej personelu bezpośrednio 

zajmującego się opieką i pielęgnacją mieszkanek (pielęgniarki, opiekunki) w liczbie 

uniemożliwiającej normalny i szczególny tryb pracy, Dyrektor Domu zabiega o zatrudnienie 

tymczasowe osób z zewnątrz posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, jak 

również legitymujących się zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym 

podjęcie pracy wydanym nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Dopuszczalne 

jest także korzystanie z usług wolontariuszy, stażystów, praktykantów, osób odbywających 

służbę zastępczą w Domu oraz innych osób, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami 

Domu spełniających wymagania jak dla pracowników zatrudnionych tymczasowo.                        

W szczególnie trudnej sytuacji Dom zwróci się do Wojewody Lubelskiego w sprawie 

skierowania decyzją Wojewody do pracy w Domu osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i mogących zastąpić personel sprawujący bezpośrednią opiekę nad 

mieszkankami. 

 

7) W przypadku pojawienia się objawów choroby u mieszkanki bezzwłocznie zostaje wezwany 

lekarz poz, który podejmie diagnozę oraz leczenie, a w sytuacji nie cierpiącej zwłoki pogotowie 

ratunkowe. 
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8) Mieszkanki ze stwierdzonym covid 19 zostają bezzwłocznie przeniesione do pokoju 

w wyznaczonej przez Dyrektora Domu tzw. strefie czerwonej. Mieszkanki oczekujące na wynik 

testu zostają poddane izolacji. 

 

9) Mieszkanki zamieszkujące w pokojach z osobami ze stwierdzonym covid 19 poddane są 

izolacji w pokojach mieszkalnych. Wprowadza się ograniczenia przemieszczania się 

mieszkanek pomiędzy piętrami. Mieszkankom zapewnia się możliwość komunikowania się        

z rodzinami i otoczeniem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszona przez 

rodzinę potrzeba kontaktu bezpośredniego z mieszkanką jest rozpatrywana indywidualnie 

przez Dyrektora Domu. Szczególnemu rozpatrzeniu podlega zwłaszcza sytuacja tzw. 

pożegnania mieszkanki z członkami Jej rodziny w sytuacji zagrożenia życia. 

 

10) Uniemożliwia się dostęp do pokojów, w których odbywa się izolacja osobom postronnym. 

Pomieszczenia te powinny być oznakowane informacją „IZOLATKA. WSTĘP WZBRONIONY”. 

 

11) Wprowadza się nakaz wchodzenia personelu odpowiedzialnego za bezpośrednią opiekę 

nad mieszkanką do izolatek w ubiorze ochronnym. 

 

12) Mieszkanki Domu zostają w miarę możliwości wyposażone w maseczki ochronne, przy 

uwzględnieniu ograniczeń zdrowotnych do ich używania. 

 

13) Pokój, w którym mieszkała chora mieszkanka podlega dezynfekcji. 

 

14) Posiłki podawane są osobom podejrzanym o zarażenie covid 19 lub chorym do 

pomieszczeń wyznaczonych na izolatki, osobno, po zakończeniu wydawania posiłków osobom 

zdrowym. Naczynia po posiłku osób przebywających w izolatkach odbierane są osobno                

i osobno dezynfekowane środkami myjącymi i poprzez wyparzanie. 

 

15) Wózek służący do przewożenia posiłków powinien być każdorazowo po zakończeniu 

wydawania posiłków dezynfekowany. 

 

16) Obowiązuje zakaz odwiedzin rodzin u mieszkanek. 

 

17) W rozmowach telefonicznych dotyczących bieżącej działalności Domu, pracownicy 

administracji informują się o zaleceniu składania dokumentów kierowanych do Domu drogą 

elektroniczną lub drogą pocztową. 
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18) Bezpośrednie załatwianie spraw i przyjmowanie dokumentów ograniczone jest do 

niezbędnego minimum i przy zachowaniu środków szczególnej ostrożności. W miarę 

możliwości sprawy te będą załatwiane z mieszkanką za pośrednictwem pracowników, których 

wyznaczono do bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi, w celu ograniczenia liczby osób 

mających kontakt z osobami chorymi. 

 

19) Osoby wchodzące na teren Domu zobowiązane zostają do użycia maski ochronnej, 

fartucha 

i płynu do dezynfekcji oraz zachowania bezpiecznej odległości. 

 

20) Dopuszczalna liczba osób przychodzących do Domu z zewnątrz nie może być większa niż 

jedna osoba. 

21) Dostawy towarów odbywają się w miarę możliwości bez wchodzenia dostawców do Domu, 

z zachowaniem środków ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej i rękawiczek. 

 

22) Wykonywanie usług przez zewnętrznych wykonawców na terenie Domu zostaje 

wstrzymane do odwołania przez Dyrektora Domu. 

 

23) Do Domu przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające udokumentowany negatywny 

wynik testu diagnostycznego w kierunku chorób zakaźnych, w tym SARS-CoV-2 z materiału 

pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. 

 


