Pobranie materiału do badań w kierunku COVID 19
SANEPID
W przypadku osób, którym wyniki badań w kierunku Sars-CoV-2 wyszły dodatnie oraz
osoby, które wspólnie z nią zamieszkują zostają poddane izolacji domowej. Osoby te zostają
otoczone opieką Sanepidu na obszarze które zamieszkują. Osoba dodatnia, ma zlecone
ponowne badanie przez Sanepid po 14 dniach od uzyskania dodatniego wyniku. Jeśli
kontrolny wynik wyjdzie ujemny, wykonuje się drugie badanie kontrolne po co najmniej 24
godzinach ( najczęściej jest to czas do 72h). wtedy też zostają zlecone badania kontrolne
pozostałych członków rodziny. Jeśli wszystkie uzyskane wyniki rodziny są ujemne to zostają
oni zwolnieni z izolacji domowej.
W przypadku gdy któryś z uzyskanych wyników kontrolnych wyjdzie dodatni, to następny
wynik kontrolny osoby dodatniej w rodzinie zostaje zlecony po 7 dniach, i jeżeli jest ujemny
to analogicznie jest postepowanie jak przy pierwszym wyniku dodatnim, aż do uzyskania u
wszystkich wyniku ujemnego ( czyli dwa ujemne wyniki osoby dodatniej oraz pozostałych
członków rodziny). Po uzyskaniu kolejnego wyniku dodatniego należy powtarzać badania w
odstępach 7 dniowych do uzyskania dwóch wyników ujemnych. Osoby te, mają zlecone
badania przez Sanepid, który prowadzi nadzór nad tymi osobami.
PUNKT POBRAŃ „ DRIVE-THRU” – osoby, będące w systemie EWP
Niezależnie od tego, jeśli pacjent ma uruchomioną aplikacje „kwarantanna”, to w 7 -8 dobie
dostaje sms o możliwości skorzystania z bezpłatnego badania w 10 lub 11 dobie kwarantanny
w Punkcie pobrań typu „drive – thru” w kierunku Sars-CoV-2. Należy wtedy skontaktować
się z wybranym przez siebie punktem pobrań i umówić się na pobranie wymazu.
Na dzień dzisiejszy z przyjazdu do Punktu Pobrań mogą skorzystać osoby, będące w 10 – 11
dobie kwarantanny, które otrzymały sms oraz pozostałe osoby objęte kwarantanną które nie
mają aplikacji, ale są w 10-11 dobie. Z badania w Punkcie pobrań jednak nie mogą skorzystać
osoby, które uzyskały wynik dodatni - pacjenci ci bezwzględnie nie mogą opuszczać domu i
są zdani na kontakt z sanepidem i przyjazd wymazobusu do ich domu. Poza osobami objętych
kwarantanną do punktu pobrań „drive – thru” mogą zgłaszać się również na badanie
następujące osoby:
- wyjeżdżający do uzdrowiska albo na rehabilitacje uzdrowiskową oraz opiekunowie
wyjeżdżającego dziecka jeśli sprawują nad nim opiekę w uzdrowisku – najwcześniej na 6 dni
przed terminem wyjazdu,
- wyjeżdzającym na rehabilitacje leczniczą kierowanych przez KRUS- najwcześniej na 6 dni
przed terminem wyjazdu,
- osoby, którym zlecono wykonanie testu w EWP ( na dzisiaj są to osoby poddawane
dializom).
WAŻNA INFORMACJA !
Na 3 godziny przed planowanym badaniem, należy powstrzymać się od:
- jedzenia
- picia ( dopuszcza się spożycie wody)
- żucia gumy
- mycia zębów

Niezależnie od tych wytycznych w życie weszło Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
29.06.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego o treści:
„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w
warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U.
poz. 607 i 1054) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19) ulega zakończeniu po:
1) 24 godzinach od wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące
diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego udostępnionego
przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie
systemów informacyjnych ochrony zdrowia ujemnego wyniku testu diagnostycznego w
kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych, uzyskanego z materiału
klinicznego pobranego od osoby poddanej kwarantannie nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od
dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia lub styczności, albo
2) 14 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo
styczności, w przypadkach gdy badanie, o którym mowa w pkt 1, nie zostało wykonane.”.
§ 2. Okres obowiązkowej kwarantanny odbywanej na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia
zmienianego w § 1, w przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu diagnostycznego w
kierunku SARS-CoV-2 przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, trwa nie
dłużej niż do dnia następującego po dniu jego wejścia w życie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2020 r.”
Niestety na dzień dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych do tego Rozporządzenia,
dlatego nadal obowiązuje nas 10-11 doba wykonywania badań w punkcie „drive-thru”
według wytycznych NFZ.
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