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Pandemia wirusa SARS-COV-2 

na terenie Polski

jak i większości krajów świata rozwija

się w sposób nieprzerwany i dynamiczny.

Podstawową linię zabezpieczenia przed 

zakażeniem 

stanowią środki ochrony indywidualnej

(ŚOI,  ang. PPE, personal protective

equipment).  

W celu skutecznej ochrony personelu

medycznego niezwykle istotnym jest aby 

pracownicy ochrony zdrowia

posiadali powszechny dostęp do 

ŚOI i wiedziel i jak prawidłowo z nich

korzystać .



WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PRZED

DOPUSZCZENIEM PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO DO PRACY 

W WARUNKACH PANDEMII SARS-COV-2

Zapoznanie personelu z 

przyjętymi procedurami

Przeszkolenie pracowników z 

zakresu właściwego stosowania

niezbędnych środków ochrony

indywidualnej z weryfikacją 

umiejętności

Zakładanie środków ochrony

indywidualnej powinno odbywać

się w obszarze czystym, 

natomiast zdejmowanie środków

ochrony indywidualnej w 

wydzielonym obszarze skażonym

Zapewnienie środków

dezynfekcyjnych rąk, sprzętu i

powierzchni na każdym

stanowisku pracy

Codzienny pomiar temperatury

ciała każdego pracownika przed

przystąpieniem do pracy

Bezwzględna kwarantanna

pracowników w 

przypadku wystąpienia objawów

sugerujących podejrzenie

zakażenia wirusem SARS CoV-2



ŚRODKI OCHRONY 

OSOBISTEJ NIEZBĘDNE 

PRZY KONTAKCIE Z PACJENTEM 

Z PODEJRZENIEM 

LUB ROZPOZNANIEM

ZAKAŻENIA SARS-COV-2



- rękawiczki jednorazowe, kombinezon lub fartuch barierowy wodoodporny, 

maseczka FFP2 lub FFP3, gogle ochronne lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe –

druga para na kombinezon lub fartuch, przed założeniem kombinezonu

należy pamiętać o zasadzie “nic poniżej łokcia” co oznacza, że należy

zdjąć zegarek, pierścionki i wszelkie inne ozdoby.

- na siedzenia/leżanki należy nałożyć prześcieradło jednorazowe, 

które będzie usuwane po przetransportowaniu pacjenta przed wykonaniem

dezynfekcji

- pacjentowi należy niezwłocznie założyć szczelnie maseczkę chirurgiczną, jeśli

stan pacjenta na to pozwala, zaleca się aby w miarę możliwości pacjent sam

zakładał maseczkę



SUGEROWANY PRZEZ ECDC MINIMALNY ZESTAW ŚOI PRZEZNACZONY 

DLA PERSONELU OPIEKUJĄCEGO SIĘ PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM 

LUB POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM SARS -COV-2 (COVID-19)

Typ Sprzęt

Ochrona układu oddechowego Półmaska FFP2 lub FFP3 (z zastawką lub bez)*

Ochrona oczu Gogle/okulary ochronne lub przyłbica

Ochrona ciała Wodoodporny fartuch z długim rękawem (np. 
chirurgiczny)

Ochrona rąk Rękawiczki

*W przypadku braku półmasek FFP2/FFP3 zaleca się stosowanie zwykłych maseczek chirurgicznych. W takim wypadku 
należy na bieżąco oceniać ryzyko i adekwatność ŚOI w kontekście konkretnych pacjentów.



ŚOI W ZALEŻNOŚCI OD DROGI TRANSMISJI 

ŚOI dostosowane do drogi 
transmisji 

Przy pacjentach traktowanych 
jako COVID+ 

Pojedynczy przypadek Praca ciągła

Ochrona kontaktowa > 2 m odległości od pacjenta Rękawiczki Fartuch plastikowy 
Maska chirurgiczna* 

Rękawiczki
Fartuch plastikowy 

Maska chirurgiczna*

Ochrona kropelkowa > 2 m odległości od pacjenta Rękawiczki 
Fartuch plastikowy 

Maska chirurgiczna* 
+ przyłbica lub gogle 

Rękawiczki (świeże do każdego pacjenta) 
Fartuch plastikowy (świeży do każdego pacjenta) 

Maska chirurgiczna* 
+przyłbica lub gogle – przez cały czas 

Ochrona przed aerozolem Miejsca aktywne i procedury 
generujące aerozol 

Rękawiczki 
Wodoodporny fartuch z długimi 

rękawami,
Gogle, maska filtrująca FFP3*** 

lub podobne, przyłbica 

Rękawiczki (świeże do każdego pacjenta) 
Fartuch plastikowy (świeży do każdego pacjenta) 

Pod fartuchem plastikowym wodoodporny fartuch z 
długimi rękawami,

+ gogle, maska filtrująca FFP3** lub podobne, przyłbica –
przez cały czas 

* Konieczna jest maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie typ IIR, zgodna z normą Europejską 14683 – maska ta nie jest alternatywą dla półmaski filtrującej o klasie 
FFP3. 
* Fartuch plastikowy - fartuch polietylenowy bez rękawów. 
Wodoodporny fartuch z długimi rękawami - w tym celu może być wykorzystany plastikowy fartuch z długimi rękawami, fartuch chirurgiczny lub kombinezon. 
*** Maski filtrujące FFP3 nazywane półmaskami - zgodne z normą Europejską EN149 oraz zgodna z rozporzad̨zeniem Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej 
2016/425 lub tożsame. 
Ochrona oczu - przyłbica lub gogle. Okulary korekcyjne nie są wystarczającym zabezpieczeniem. Należy rozważyć zastosowanie ochrony twarzy w postaci gogli lub 
przyłbicy jeśli wykonywana aktywność wiąże się z możliwością zachlapania krwią lub innymi płynami ustrojowymi. 



1. Zidentyfikuj i zmierz odpowiednie ŚOI do założenia. Upewnij się, że wybór rozmiaru fartucha jest prawidłowy (na 

podstawie szkolenia).

2. Wykonaj higienę rąk, używając odkażacza do rąk.

3. Załóż fartuch izolacyjny. Zawiąż wszystkie sznurki. Może być potrzebna pomoc innego pracownika służby zdrowia.

4. Załóż zatwierdzoną przez NIOSH maskę filtrującą N95 lub z wyższym filtrem. Jeśli półmaska ma nosek, należy ją 

założyć na nos obiema rękami, nie zginać ani nie załamywać. Maskę należy wysunąć pod brodę. Twoje usta i nos 

powinny być chronione. Nie noś maski pod brodą ani nie przechowuj jej w kieszeniach na fartuch pomiędzy 

kontaktami z pacjentami. 

5. Załóż osłonę (przyłbicę) twarzy lub gogle. Sprawdź czy maska nie przeszkadza w prawidłowej ochronie oczu i  czy 

ochrona oczu  nie wpływa na dopasowanie lub szczelność maski. 

6. Załóż rękawiczki. Rękawiczki powinny zakrywać mankiet (nadgarstek) fartucha.

7. Teraz  możesz iść pacjenta.

Procedury zakładania ŚOI

Dopuszczalna może być więcej niż jedna metoda zakładania. 



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19_PPE_illustrations-p.pdf



Procedury zdejmowania ŚOI

1. Zdejmij rękawiczki. Upewnij się, że zdjęcie rękawic nie spowoduje dodatkowego 

zanieczyszczenia rąk. 

2. Zdejmij fartuch. Rozwiąż wszystkie wiązania. Niektóre fartuchy można raczej zerwać niż 

rozwiązać. Zrób to delikatnie, unikając gwałtownego ruchu. Sięgnij do ramion i ostrożnie 

ściągnij fartuch w dół i z dala od ciała. Wyrzucić do właściwego pojemnika.

3.  Wykonaj higienę rąk.

5. Ostrożnie zdejmij osłonę twarzy (przyłbicę) lub gogle, chwytając pasek i pociągając do góry 

i od siebie. Nie dotykaj przedniej części osłony twarzy (przyłbicy) ani gogli.

6. Zdejmij i wyrzucić maskę. Nie dotykaj przedniej części maski.

7. Wykonaj higienę rąk  po zdjęciu maski oddechowej. 

Dopuszczalna jest więcej niż jedna metoda zdejmowania.



Zawsze należy pamiętać!

• Przed wejściem do strefy pacjenta (np. Izolatka, oddział w przypadku kohortacji) należy prawidłowo 
założyć PPE.

• ŚOI muszą pozostać na miejscu i być prawidłowo noszone na czas pracy w potencjalnie skażonych 
miejscach. ŚOI nie powinny być dopasowywanie podczas opieki nad pacjentem (np. ponowne wiązanie 
fartucha, dopasowanie maski).

• ŚOI należy zdejmować powoli i celowo w kolejności zapobiegającej samozanieczyszczeniu. Według 
opracowanych krok po kroku procedur.



Dodatkowe zalecenia

• Zaleca się aby kontakt z pacjentem trwał możliwe jak najkrócej.

• Ochrona personelu za pomocą ŚOI powinna być dostosowana do drogi transmisji, na którą jest narażony

personel tj.: kontaktowa, kropelkowa i przez aerozol.

• W oddziałach należy wydzielić 3 strefy:

- czerwoną - przeznaczoną dla pacjentów z podejrzeniem/potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2;

personel porusza się zawsze w zabezpieczeniu środkami ochrony osobistej (strefa ta dzieli się na obszar

ryzyka transmisji kropelkowej i obszar wytwarzania aerozoli),

- pomarańczową - służącą wkładaniu/zdejmowaniu środków ochrony osobistej niezbędnych w strefie

czerwonej,

- zieloną - służącą pacjentom bez zakażenia/podejrzenia choroby COVID-19.



Dodatkowe zalecenia c.d.

• Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed płynami (np. wydzieliny) na wodoodporny fartuch z długimi

rękawami należy dodatkowo założyć fartuch plastikowy lub dodatkowy fartuch barierowy.

Fartuch plastikowy powinien być zmieniany wraz z rękawiczkami po każdorazowym kontakcie z

pacjentem.

• Długość czasu pracy w ŚOI w trybie ciągłym zależna jest od warunków pracy i trwałości poszczególnych

elementów ŚOI. Czas użytkowania ciągłego półmaski filtrującej powinien być zgodny ze wskazaniami

producenta. Typowo maski FFP3 lub podobne nie powinny być użytkowane bez przerwy dłużej niż 4-6

godzin.



EDUKACJA PERSONELU MEDYCZNEGO

Szpital powinien zorganizować system szkolenia 

personelu w zakresie stosowania ŚOI, z 

weryfikacj ą umiejętności.

Szkolenie nie powinno obejmować wszystkich 

dostępnych rodzajów ŚOI i metod ich 

stosowania, ale przede wszystkim tych, które 

przydatne będą̨ na stanowisku pracy danego 

pracownika .  



Piśmiennictwo:
• Zalecenia kra jowego konsultanta w dziedzin ie chorób zakaźnych dotyczące stosowania środków ochrony

osobistej oraz sposób organizac j i pomieszczeń, w których udzie lana jest pomoc medyczna dla pacjentów z

podejrzeniem COVID-19.

• Zalecenia postępowania dla p ie lęgniarek ratunkowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemi i w Polsce i

stale rosnącą l iczbą zachorowań na COVID-19 – Kra jowej Konsultant w dziedzinie pie lęgniarstwa

ratunkowego Anny Małeck ie j -Dubie l z dnia 15.04.2020r .

• Wytyczne do stosowania przez pie lęgniarki POZ w czas ie epidemi i wirusa SARS-CoV-2 - Krajowej Konsultant

w dziedz inie p ie lęgniarstwa rodzinnego Beaty Ostrzyckie j z dnia 02.07.2020r .

• Polsk ie zalecenia d iagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi

lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2 Agencj i Oceny Technologi i Medycznych i Taryf ikacj i z

dnia 25.04.2020r .

• Ha JF. The COVID-19 pandemic, personal protect ive equipment and resp irator : A narrat ive review. Int J C l in

Pract . 2020 Oct ;74(10):e13578.

• Wytyczne WHO, Centers for Disease Contro l and Prevent ion (CDC), European Centre for Disease Prevention

and Contro l (ECDC) oraz Nat ional Heal th Service (NHS) .

• Expert opin ion of the Working Group on Echocard iography of the Pol ish Card iac Society on performing

echocardiographic examinat ions dur ing COVID-19 pandemic - Kardiologia Polska.


