
5. Przed opuszczeniem samolotu przez pasażerów, osoba podejrzana o zakażenie 2019-
nCoV powinna mieć założoną maseczkę ochronną na twarz i zostać
przetransportowana do osobnego pomieszczenia na lotnisku. Tam należy poddać ją
badaniu przez lekarza, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Zasada
ta dotyczy także osób, które podczas pobytu zagranicą miały kontakt
z osobami podejrzanymi o 20 19-nCoV.

6. Osoby kontaktujące się z chorym, powinny być zabezpieczone w środki ochrony
indywidualnej jednorazowego użycia.

7. Pozostali pasażerowie bez objawów chorobowych, przed opuszczeniem samolotu,
powinni wypełnić kartę lokalizacji pasażera, ajeśli to niemożliwe powinni zostać
skierowani do osobnego pomieszczenia lub obszaru (np. obszar wydzielonych gate)
gdzie będą mogli wypełnić deklaracje i udzielić informacji o aktualnym stanie
zdrowia.

8. O poddaniu pasażerów kwarantannie lub obserwacji w warunkach domowych
decyduje właściwy dla portu lotniczego Państwowy Inspektor Sanitarny
w porozumieniu ze służbą medyczną portu lub lekarzem zajmującym się pasażerami.

9. Kraje przeznaczenia, do których będą podróżować pozostali Pasażerowie, winne być
poinformowane przez załogę samolotu o podejrzeniu przypadku 2019-nCoV na
pokładzie samolotu.

10. Samolot i pomieszczenia, w których przebywała osoba z podejrzeniem
20 19-nCoV oraz osoby ze styczności z tą osobą, powinny zostać poddane zabiegom
dekontaminacji zgodnie ze standardami lotniskowymi. Wyjątek stanowią przedmioty
zanieczyszczone wydzielinami dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi osoby
podejrzanej o 20 19-nCo V. Takie przedmioty i powierzchnie wymagają dezynfekcji
środkami wirusobójczymi.
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11. Pasażerom przyjeżdżającym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, którzy
w trakcie pobytu, w tych krajach nie mieli kontaktu z osobami podejrzanymi
o 2019-nCoV i li których nie występują objawy chorobowe w trakcie odprawy
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paszportowej należy wręczyć ulotkę informacyjną o treści:

Informacja dla osób powracajqcych z regionu Azji Południowo-Wschodnie]

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (Chiny, Tajlandia,
Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystqpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury
ciała pow. 38 vC, kaszlu, duszności iproblemów z oddychaniem.

Wprzypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby
przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Główny Inspektor Sanitarny

W miejscu zamieszkania:


