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Zarządzenie nr l5 /2020

„ks{ęS[##fflłąflłń3GęFE©(5Wj@towychZakładówOpiekuńczo-LeczniczychwGrojcu
z dnia 15 .06 .2020r.

W spawie: wprowadzania nowych procedur
Działając na podstawie art.46

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2020 r poz. 295), ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.z 2018r poz.151 z póżn. zm.), art.1 ust.2 ustawy z

dnia

2

marca

2020m

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, imych chorób zakaźnych oraz wwołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r poz. 374) oraz Statutu PZOL Grojec zarządzam co
następuje:

§1

W Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu wprowadza się:
„Procedurę przyjęcia pacjentki do PZOL w Grojcu w czasie trwania pandemii COVID-19"

stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzain Przełożonej Pielęgniarek.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PROCUDURA PRZYJĘCIA PACJENTKI DO PZOL W GROJCU W CZASIE

TRWANIA PANDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się
poniższe wytyczne dotyczące przyjęcia pacjentek do PZOL w Grojcu.

Niniej sza procedura dotyczy całości personelu medycznego.

Czas obowiązywania procedury określa Komitet ds. zakażeń w PZOL w Grojcu.
Na czas pandemi COVID-19 członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń w PZOL w

Grojcu uczestniczą w kwalifikującjach pacjentek do przyjęcia do PZOL w Grojcu.
•

Wymaganie bezwzględne: nowo przyjmowana pacjentka do PZOL w Grojcu
musi posiadać ujemny wynik COVID-19 -wymaz pobrany nie wcześniej niż
5 dni od dnia przyjęcia pacjentki do PZOL w Grojcu.

•

Przyjęcia pacjentek odbywa się w pokoju nr 12 "oddziału przyjęciowego"

usytuowanego na parterze budynku głównego PZOL w Grojcu (wejście
bezpośrednio z zewnątrz budynku).

•

Podczas przyjęcia może być obecny tylkojeden opiekun osoby przyjmowanej
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( cel -

zebranie wywiadu). Opiekun musi mieć założoną maseczkę i

rękawiczni jednorazowe i nie wykazuje żadnych objawów infekcji.
•

Personel przyjmujący pacjentkę (lekarz, pielęgniarka) zabezpieczony środkami

ochrony osobistej tj: fartuchem flizelinowy, maseczką min FFP 2, przyłbicą,
rękawiczkami jednorazowymi oraz czepkiem na głowę.
•

Pacjentka pozostaje na "oddziale przyjęciowym" na cały okres kwarantanny
tzn:

od dnia przyjęcia do czas uzyskania wyniku ujeinnego COVID-19 pobranego

w PZOL w Grojcu. Zakończenie kwarantamy nie wczesriej niż po 14 dniach
od dria przyjęcia pacjentki do PZOL w Grojcu.
•

Pacjentki będą przyjmowane w cyklach dwutygodniowych. Jeden cykl przyjęcie max 5 pacjentek. Nowe pacjentki mogą zostać przyjęte w odstępie

dwudniowym

od

zakończenia kwarantanny wcześniej

nowoprzyjętych

pacj entek (czas na dezynfekcję i gruntowne sprzątanie oddziału).

ORGANIZACJA "ODDZIAŁU PRZYJĘCI0WEGO"
1.

Wyznaczony personel medyczny i sprzątąjący tylko do pracy na "oddziale

przyj ęciowym" (na czas kwarantanny nowoprzyj ętych pacj entek).
11. Oddział podzielony na dwie streS:
1.

strefa "czvsta":

•

szatnia personelu ( wejściem bespośrednio z zewnątrz) z pełnym węzłem

sanitamym( wc, prysznic) wyposażona w szafki ubraniowe osobno na ubiór
roboczy osobno na ubiór prywatny.

•

dyżuka pielęgniarska

•

pomieszczerie nr 9, pomieszczenie podzielone na dwie części ( pierwsza
część- strefa socjalna dla personelu oraz druga część- gdzie personel zakłada
czyste Śol przed wejściem do strefi7 "brudnej")

Strefa "czysta" posiada 4 niezależne wejścia z zewnątrz.
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2. strefa "brudna":
•

•

sale pacjentów (jednoosobowe nr 1,3,12 oraz dwuosobowa nr 11)

łazienkaz wc dlapacjentów

•

brudownik

•

pokój bieliźniany

•

kuchenka oddziałowa

•

pomieszczenie, gdzie personel rozbiera ŚOI ( jest to łazienka - umywalka,
prysznic, wc) -posiada wejście na stronę "czystą"

Strefa "brudna" posiada 2 niezależne wejścia z zewnątrz oraz 1 wejście z wew

budynku.
Drogi strefir "czystej" nie łączą się z drogami streS "brudnej". Jedyne przejście

znajduje sie w pomieszczeniu,

gdzie personel rozbiera Śol i po dezynfekcji rąk

przechodzi do streS czystej .

Wszystkie odpady: medyczne, resztki poposiłkowe, brudna bielizna pacjentek zostają
wywiezione z strefy " brudnej " oddziału drzwiami zew.
•

Podczas izolacji pacjentek personel stosuje wytyczne zawarte w procedurze nir

1/2020 zał nr 1 do zarządzenia Dyrektora PZOL w Grojcu nr 9/2020

0DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROCEDURY
Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zasad wynikających z procedury prowadzi
specj alista ds epidemiologii, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka przełożona,
Niniej sza procedura dotyczy personelu medycznego.
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