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KOMUNIKAT z dnia 02.03.2020r

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS _CoV-2.

l' osoby, które w okresie ostatnich 14 dni przebywaĘ w. rejonie, w którym stwierdzono przypadkikoronawirusa (Chiny, Włochy, Korea Południow u oiurinnó kraje, at<tuaina lista krajów oraz aktualneinformacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej dostępne na stronach: yłuły-s1g ga]Lat)

ź-Łi&

miaĘ kontakt z osobą, z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkie m zakaŻenia SARS-Co-V_2
tbźą,Ą7,

wystąpiĘ u nich zachorowania z objarvami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem

zgłosić się do oddziału zakaŹnego. gdzie określony zostanie dalszy i'yu poriępowania medycznego.

\ume11 telefonów kontaktowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidem i ologi czna w Inowrocławiu
od poniedziałku do piątku, w godz. od 1 '25- 15.00, tel: 52-357-46-57
telefon alannowy: 660-713-3g5

2' osoby' które były w w/w rejonach i nie zaobserwowaĘ u_siebie wyżejwymienionych objawów,to przez kole.jne 14 dni porvinny kontrolować swój stan zdrowiu, 
"tdłennie mierzyć temperaturęciała oraz zwrócic Llwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bólemięśniowe, kaszel)' JeŻeli po 14 dniach samoobserwacii nie wystąpiłi ńr"j wymienione objawy,mozna zakonczyc kontr'olę. osoby. u których w ciągu tycń rł óni samoobserwacji wystąpiąobjawy grypopochodne powinny bezzwłócznie, teleiónicźnie powiadomić stację sanitarno_epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźiego t,ru oddziału obserwacyjno-zakaźnego' gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania. Udając się na konsultację do oddziałuzakaŹnego zaleca się r-lnikanie transportlr ptrb1icznego i'skupisk ludzi.

lrłrolliirłirLrsclł 3Ąi{5 -t'.ł:V-)' l:ill;.ll;l1ł.l.31 {.'}{tr r,ł"v'L), płdł.jrł.łlvae ir siebie r'akaŻułitł" jednal<
!V 1'l03cc t> w}'asrłł z.drt:l,łic tltl1łŻ.v ?{)?'r}sL,.rł, ,N tl,łtni i zasięgn{Ć prrrłó1, lrlorrrrurodzinilegcl {zalccasię rvizytę ót>zm*lutl). {'}b'ia.',ury 'z{:. lut}n'Y tlklzlł1tł oddechi;we g{} Z towtŁtzys,zącą garączkąmogą nrieć*ielł pt,'v';"l'Y'1't1|3' rvil'ł-ts.llv;ł' 4.v,'irus'i *r-,v?:--. arlcnowirLls3.', r"vnolviri,u),:. *rirur3, patagr.v-py},

4' Infbrrnacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakaŻęnianowym koronawirusem
tnoŻna trzyskać takŻe korzystając z źłz{tsj.źzzźź. kłyrąy&tłąąq:głł W;uutzt3ułsz*e Z&rałvia 8źl8 xg* s98.

5' W związku z zagroŻeniem epidemiolo gicznym, nie zaleca się podróżowania do regionów,w których stwierdzono przypadki koronawirusa. Szczegółowe informacje dotyczące
bezpieczenstwa W poszczególr{ych paristwacir i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdująsię na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje clla portróżujqcyctt.
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6. NaleŹy pamiętać o przestrzeganiu poclstawowych zasad zapobiegania chorobo m zakaŹnym.
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażeniaale nie wystąpiły jeszcze objawy nalćzy pozostać
w domu' unikać kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzenianiasię wiruia.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu Zdrowia NALI]ZY WY.iASNIAC "|ELE'FONICZNIE'
NlE, 1'{}1,,Ąs'7'A{- Siii D'{) Ptrł'/.Y{:.Ir{)t]h]{ POZ (chyba, Że zostanię to ustalone w określonym
terminie)' Nl[: łjI}AWA[l sjli I_}() 57^'?.ł'z."1'A ,1l::''/. W{:7'F'SNl}:..}SZ|-iGO U7-13SDNI!)NIA gdzie
naleŻy się zgłosić i czy jest to potrzebne.
.Ieden chory pacjent moze byc zródłern zakaŻenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

Należy starannie stosować podstawowe zasady higieny:

' Myó często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkaŻającym na bazie alkoholu.
. Unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
'Zasłantac usta i nos zgtętym ramieniem lub jednorazową chusteczkąpodczas kaszlu i kichania.
. Nie zblizać się do osób chorych.

Adresy szpitali zakaźnychl szpitali z oddziałam i zakaźnymi:
a) Wojewódzki Szpital obserwacyj no-Zakaźny inr. Tadeusza Browicza w Bydgoszc zy, ul. Św. Floriana 12

tel.52-325- 56-00
b) Wojewódzki Szpital Zespolorry irn. L' Rydygiera w Toruniu' Lrl' Krasicki ego 4l4a

tel.56-679-55-4"7
c) NZOZ "Nowy Szpital SP. Z O.O." w Swieciu

tel.4l-240- l 5- l0
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