
REGULAMIN POBYTU W IZOLATORIUM 
utworzonym przez 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ 

 

Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania do Izolatorium 
wystawionego przez lekarza szpitala, lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub przez państwowego inspektora sanitarnego.  

1. Do Izolatorium przyjmowane są następujące osoby:  
1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów 

wypisu lub 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;  

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia  
w warunkach szpitalnych. 

2. Osoba skierowana trafia do Izolatorium po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym 
przedstawicielem szpitala prowadzącego Izolatorium.  

3. Na zewnątrz budynku oraz w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się 
Izolatorium prowadzony jest monitoring. 
1) Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest AMW REWITA Sp. z 

o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rewita.pl; 
3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu 
administratora; 

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe; 
5) źródłem danych są rejestratory systemu monitoringu; 
6) odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
7) zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 30 dni; 
8) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania; 

9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

4. Zasady pobytu w Izolatorium osób skierowanych (pacjentów):  
1) pacjenci w towarzystwie wyznaczonych osób wyposażonych w środki ochrony 

indywidualnej przyjmowani i rozlokowani są w strefie zakaźnej przez personel 
Izolatorium do osobnych pokoi z węzłem sanitarnym;  

2) 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 wsparcia osoby towarzyszącej lub osoby izolowane są dla siebie osobami 
bliskimi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655  
i 1696), lub zapewnienie warunków, o których mowa w ppkt. 1), nie jest możliwe. 
Pobyt tych osób kończy się jednocześnie. O zasadności pobytu osoby towarzyszącej 
w Izolatorium decyduje lekarz kierujący do Izolatorium;  



3) pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z zajmowanych przez nich 
pokoi (naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie nałożeniem kary 
finansowej Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego);  

4) w Izolatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów 
elektronicznych, spożywania alkoholu i środków odurzających. Ponadto obowiązuje 
zakaz kierowania strumienia różnego rodzaju areozoli w czujkę p.poż i jej okolice, 
manipulowania przy czujce p.poż., zakrywania czujki oraz używania czajnika 
elektrycznego bezpośrednio pod czujką p.poż. W przypadku spowodowania 
powiadomienia i przyjazdu straży pożarnej poprzez uruchomienie systemu p-poż 
(obiekt podłączony jest bezpośrednio do systemu) pacjent zostanie obciążony kwotą 
do 5 000,00 zł;  

5) pacjenci zobowiązani są podczas pobytu w Izolatorium do przestrzegania 
obowiązujących w obiekcie przepisów, w tym sanitarnych, przeciwpożarowych, 
porządkowych i BHP; 

6) pacjenci odpowiadają materialnie za przedmioty znajdujące się na wyposażeniu 
pokoju oraz zobowiązani są do utrzymania porządku w obiekcie Izolatorium. 
Izolatorium zastrzega sobie obciążenie osoby izolowanej za wyrządzone szkody po 
jego wyjeździe, wg załączonego do regulaminu cennika szkód; 

7) wystawiania przed drzwi pokoi odpadów, np. śmieci, zużytych środków higienicznych, 
opakowań po posiłkach, po uprzednim ich spakowaniu do zabezpieczonego worka 
pamiętając, aby płyny wylewać do toalety; codziennie do godziny 7:30; 

8) pacjenci zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w Izolatorium 
w godzinach od 22.00 do 6.00;  

9) posiłki dostarczane są przez osobę z obsługi Izolatorium przed pokoje pacjentów;  
10) pacjenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu wyłącznie z personelem 

medycznym Izolatorium i innymi osobami z obsługi Izolatorium, wyposażonymi  
w odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 

11) 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:  
 W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjent kontaktuje się niezwłocznie 

telefonicznie z personelem medycznym: 
 Pielęgniarka izolatorium  785 773 130 
 

 Pacjent w razie potrzeby może się kontaktować z opiekunem izolatorium na nr 
telefonu: 587176811 

12) Numery telefonów kontaktowych podane są na drzwiach wejściowych po stronie 
wewnętrznej. 

13) Przy przyjęciu do Izolatorium pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 
regulaminu. Pacjent Podpisuje zobowiązanie do przestrzegania zasad pobytu  
w Izolatorium określonych w regulaminie.  

14) Pacjentowi nie wolno żądać od personelu Izolatorium usług osobistych nie 
związanych z leczeniem, pielęgnowaniem i wyżywieniem, a w szczególności usług, 
które by pociągnęły za sobą oddalenie się personelu poza Izolatorium. 

15) Pacjent nie może: zmieniać łóżka, kłaść się i siadać na innych łóżkach, kłaść się do 
łózka w obuwiu. 

16) W trakcie pobytu osoby izolowanej nie wymienia się pościeli oraz nie świadczy usług 
sprzątania. 



17) W Izolatorium obowiązują następujące standardy opieki medycznej:  
1) wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż raz na dobę z zastrzeżeniem, że 

może być wykonana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności; 

2) w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skali poziomu samodzielności 
(skala Barthel) jest niższa niż 80 punktów wizyta pielęgniarska odbywa się nie 
rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych  
i popołudniowych; w ramach wizyty dokonywana jest ocena stanu ogólnego, 
poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej 
oraz podawanie leków. 

3) porada lekarska w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia 
decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z Izolatorium jest udzielana przez 
lekarza koordynującego Izolatorium, może być również udzielona za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 

4) w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skali poziomu samodzielności 
(skala Barthel) jest niższa niż 80 punktów wizyta lekarska obejmuje badanie 
kontrolne  lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz 
porady w razie potrzeby; dopuszcza się wykonanie porady za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

5) pobieranie materiału biologicznego od pacjenta dokonywane w celu 
przeprowadzenia testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 
dokonywane jest tylko w przypadkach uzasadnionych klinicznie;  

6) zapewnienie przez Przyjmującego transportu sanitarnego w przypadku 
konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia 
jej stanu zdrowia. 

18) Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium 
zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-
2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego 
wykonanie.  

19) Pacjent może zostać wypisany z Izolatorium:  
- po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, 
ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w przypadku osoby  
z objawami klinicznymi; 
- po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-
CoV2 - w przypadku osoby bez objawów klinicznych;  

20) W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód 
medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy 
społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, z izolatorium może zostać 
wypisana osoba, w przypadku której uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu  
z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24- godzinnych, niezależnie od liczby 
dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego  
w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych; 

21) W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać 
wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad 
pacjentem w izolatorium, 

22) Personel medyczny Izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność 
zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.   



23) W przypadku osób wypisywanych z izolatorium warunku zakończenia izolacji nie 
stanowi wykonanie testu molekularnego RT-PCR.  

24) Wypisanie z Izolatorium nie oznacza zwolnienia z kwarantanny, o której mowa  
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  
 

W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką 
personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby na numer telefonu alarmowego, który jest 
opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

 

 

Zalecenia dla osób kierowanych do Izolatorium 
Osoba udająca się na pobyt do Izolatorium powinna posiadać ze sobą: 
1) Telefon komórkowy i ładowarkę – obowiązkowo; 
2) Leki przyjmowane na stałe na okres pobytu; 
3) Termometr jeżeli ma możliwość zabrania ze sobą; 
4) Ciśnieniomierz, gleukometr z zapasem pasków, nakłuwacz i insulinę – jeżeli 

dotyczy; 
5) Przybory toaletowe; 
6) Obuwie na zmianę (klapki kąpielowe); 
7) Ręcznik, pidżama; 
8) Bielizna na zmianę;   
9) Wygodne ubranie; 
10) Kawa, herbata, cukier; 
11) Inne: laptop, książka itp. 
12) Kubek oraz sztućce. 

 

Informator organizacyjny Izolatorium: 

 

1. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00 rano dnia następnego. 
2. Posiłki dostarczane są pod drzwi pokoju dwa razy dziennie. Śniadanie w godzinach 8:00 

– 10:00 oraz obiad wraz z kolacją w godzinach 14:00 – 16:00. Wydawaną podczas 
obiadu kolację oraz inne artykuły spożywcze należy przechowywać w chłodziarce. 

3. Wszystkie nieczystości, opakowania po posiłkach oraz resztki spożywcze należy 
umieszczać w koszu na śmieci znajdującym się w łazience pamiętając aby płynną 
zawartość wylać do toalety. Zapełniony worek należy związać i wystawić za drzwi do 
godziny 07:30.  

4. W Izolatorium istnieje możliwość połączenia się z WiFi: 
Nazwa sieci: KORAB 
Hasło: korab2017 


