l. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym
(obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego
reżimu sanitarnego.
2. Jeśli w mieście, na którym znajduje się lotnisko międzynarodowe nie ma oddziału
zakaźnego należy skontaktować się z wojewódzkim koordynatorem medycznym lub
wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego i ustalić docelowe miejsce
transportu pacjenta.
3. W razie potrzeby konsultowania podejrzanych przypadków należy przede wszystkim
wzywać telefonicznie, jako konsultantów, doświadczonych lekarzy chorób zakaźnych
lub pulmonologów.
4. Lekarz lub lekarz konsultant ustala następujący tryb postępowania:
- w przypadku nie budzącym wątpliwości, że przypadek nie jest podejrzany o zespół
niewydolności oddechowej odwołuje zastosowane zalecenia i ustala inny odpowiadający
sytuacji tryb postępowania,
- w przypadku budzącym podejrzenie decyduje o natycluniastowym transporcie do
wytypowanego oddziału zakaźnego, celem hospitalizacj i w warunkach izolacj i oddechowej.
5. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 20 19-nCoV
należy w trybie natyc1uniastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce
podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze
konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej
jednorazowego użycia.
7. Zalecane działania należy stosować odpowiednio w stosunku do osób
przekraczających granicę RP, także na przejściach granicznych drogowych,
i morskich, jeśli z oceny ryzyka będzie wynikać, że mogą je przekraczać osoby
powracające z krajów Azji, np. lądujący w portach lotniczych krajów ościennych.
-/

Zasady postępowania na pokładzie samolotu i w portach lotniczych:
1. Personel pokładowy samolotów oraz personel międzynarodowych portów lotniczych
powinien zwracać szczególną uwagę na obecność na pokładzie samolotu osób
gorączkujących i z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, szczególnie, jeśli
podróżują z krajów Azji Południowo-Wschodniej.
2. Rekomenduje się, aby odpowiednie zapasy masek osłaniających nos i usta znajdowały
się do ew. użycia na pokładach samolotów i w portach lotniczych,
z przeznaczeniem dla pasażerów i personelu pokładowego, w razie podejrzenia,
w trakcie lotu, że pasażer może być zakażony.
3. Osoba chora powinna zostać w miarę możliwości odizolowana od pozostałych
pasażerów samolotu w trakcie lotu, a następnie od pozostałych podróżnych na terenie
portu lotniczego.
4. O obecności osoby podejrzanej o zakażenie 20 19-nCo V na pokładzie samolotu załoga
ma obowiązek zawiadomić służby kontroli lotów, które zawiadamiają służby
medyczne portu lotniczego, m.in. w celu ew. wezwania transportu medycznego i
natychmiastowego powiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
sprawującej nadzór nad portem lotniczym.

