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INFORMACJA DLA OSOBY PODEJRZEWAJĄCEJ ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 
 
Jeśli masz takie objawy, jak: 
 

a) duszności 
b) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) 
c) objawy przeziębieniowe 

 
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. Objawami 
choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-2) mogą być również: 
 

a) gorączka, 
b) kaszel 
c) duszności i kłopoty z oddychaniem 
d) bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

 
Jeśli masz takie objawy: 
 

a) zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach - WSSE             
w Warszawie ul. Żelazna 79, tel. 502-171-171 lub GSSE w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1,  tel. 602-220-181 

b) własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-
zakaźnym. Wykaz szpitali: 
 

• Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, tel. (22) 335 52 61 
• Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, tel. 261 817 519, 810 80 89 
• Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, tel. (22) 508 20 00 
• Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  - 

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, tel. 
(22) 317 92 31, 
 

gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków 
komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 
 
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-
epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować. 
 
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy 
pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub 
dusznościami) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala                     
z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym 
transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla 
Ciebie transportu sanitarnego. 
 
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

e-mail: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl  ● tel.: 575 920 713   
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