REGULAMIN POBYTU W IZOLATORIUM
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania do Izolatorium wystawionego
przez lekarza kierującego.
1. Do Izolatorium przyjmowane są następujące osoby:
• do otrzymania ujemnego testu na obecność wirusa SARS – CoV-2 pobranego przed przyjęciem do
izolatorium,
• z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS- CoV-2 do ustąpienia objawów
i uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu
kontrolnego na obecność wirusa SARS -CoV-2,
• z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do podjęcia przez personel
medyczny izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego z powodu pogorszenia stanu
zdrowia;
personel
medyczny
izolatorium
uzgadnia
tę
decyzję
z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym.
• hospitalizowane z powodu COVID- 19, nie wymagające dalszego leczenia w warunkach
szpitalnych, do uzyskania ujemnego testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu
kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoC-2.
2. Osoba skierowana trafia do Izolatorium dedykowanym transportem sanitarnym COVID – 19
po uprzednim uzgodnieniu z personelem Izolatorium przez jednostkę kierującą. Kontakt telefoniczny
pod numerem 661377660. Przyjęcia do izolatorium odbywają cię codziennie
w godzinach od godz. 8.00 do 11.00
3. Zasady pobytu w izolatorium osób skierowanych (pacjentów):
a. pacjenci w towarzystwie wyznaczonych osób wyposażonych w środki ochrony indywidualnej
przyjmowani i rozlokowani są w strefie zakaźnej przez personel medyczny do pokoi z węzłem
sanitarnym,
b. dopuszcza się przebywanie w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób,
w przypadku, gdy osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymagają
osoby towarzyszącej – pobyt tych osób w Izolatorium kończy się jednocześnie. O zasadności
pobytu osoby towarzyszącej decyduje lekarz Szpitala kierującego pacjenta do Izolatorium,
c. przed przyjęciem do Izolatorium pacjent podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu
i jego załączników z, którym się zapoznał i podpisał przekazując podpisany dokument
oświadczenia pielęgniarce izolatorium Dokument pozostaje w zamkniętej kopercie, które
przechowywane są w specjalnych workach,
d. pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z zajmowanych przez nich pokoi
(naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie nałożeniem kary finansowej Decyzją
Państwowego Inspektora Sanitarnego),
e. w Izolatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Naruszenie tego
zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 500,00 zl. W przypadku spowodowania
powiadomienia i przyjazdu straży pożarnej poprzez uruchomienie systemu p-poż (obiekt
podłączony jest bezpośrednio do systemu) pacjent zostanie obciążony karą 5000,00 zł. Powyższe
kwoty zawarte są w cenniku szkód stanowiącym załącznik do Regulaminu pobytu w Izolatorium,
f. pacjenci zobowiązani są podczas pobytu w Izolatorium do przestrzegania obowiązujących
w obiekcie przepisów, w tym sanitarnych, przeciwpożarowych, porządkowych i BHP,
g. pacjenci odpowiadają materialnie za przedmioty znajdujące się na wyposażeniu pokoju oraz
zobowiązani są do utrzymania porządku w obiekcie Izolatorium, wstawienia zużytych środków:
np. śmieci, zużytych środków higienicznych, opakowań po posiłkach, do czerwonego,

zabezpieczonego worka, który odebrany zostanie podczas wizyty porannej,
h. pacjenci zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w Izolatorium
w godzinach od 22.00 do 6.00,
i. posiłki dostarczane są przez osobę z obsługi Izolatorium do pacjentów w pokojach,
j. pacjenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu wyłącznie z personelem medycznym
Izolatorium i innymi osobami z obsługi Izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony
indywidualnej,
k. pacjenci mają możliwość połączenia się z personelem medycznym Izolatorium i innymi osobami
Izolatorium za pomocą telefonu znajdującego się w pokoju lub za pomocą własnego telefonu
komórkowego. Numery telefonów kontaktowych podane są na drzwiach wejściowych do pokoi
po stronie wewnętrznej,
l. w przypadku wyrządzania szkód przez pacjenta w pokoju lub innych pomieszczeniach obiektu
Izolatorium, ma zastosowanie cennik szkód stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W Izolatorium obowiązują następujące standardy opieki medycznej:
a) wizyta pielęgniarska odbywa się dwa razy w ciągu każdego dnia pobytu w godzinach
przedpołudniowych o godz. 8.00 i popołudniowych o godz. 17.00 na następujących zasadach:
• w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego pacjenta oraz pomiar temperatury
ciała,
• w razie potrzeby w porozumieniu z lekarzem Izolatorium, dokonuje się zlecenia lub zmiany
zleconych przez lekarza leków,
• leki zlecone przez personel medyczny Izolatorium zapewnia Przejmujący,
b) porada lekarska w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu
izolowanego pacjenta z Izolatorium jest udzielana przez personel Izolatorium, może być również
udzielona za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
c) pobieranie materiału biologicznego od pacjenta dokonywane jest w celu:
• przeprowadzenia testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2,
• kontrolnych po upływie 10-12 dni (u dzieci do 14 dni) od pobrania materiału biologicznego
wykazującego zakażenie po raz pierwszy,
• wykonania ponownego badania kontrolnego, w przypadku ujemnego pierwszego wyniku
badania kontrolnego. Ponowne badanie wykonuje się po przynajmniej 24 godzinach od
uzyskania ujemnego wyniku pierwszego badania,
• przeprowadzenia, w odstępach siedmiodniowych do uzyskania wyniku ujemnego, badań
w przypadku gdy którykolwiek z wyników badania kontrolnego jest dodatni, z zachowaniem
postanowień zawartych pod lit. a i b.
d) zapewnienie przez Przyjmującego transportu sanitarnego w przypadku konieczności
przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia.
e) wypisanie z Izolatorium nie oznacza zwolnienia z kwarantanny, o której mowa w przepisach
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi,
f) po pobycie osoby izolowanej konieczna dezynfekcja pomieszczeń dokonywana jest przez obsługę
Izolatorium.
W przypadku samowolnego opuszczenia Izolatorium przez osobę objętą opieką, personel medyczny
Izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego inspektora sanitarnego właściwego
pod względem miejsca zamieszkania tej osoby na numer telefonu alarmowego właściwej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.

