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INSTRUKCJA 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników 

w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 

Wznowienie profilaktycznych badań lekarskich pracowników w ramach statutowej 
działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Koszalinie w czasie pandemii 
koronawirusa SARS CoV-2 ze względów niebezpieczeństwa zachorowalności pacjentów 
i personelu, uczestniczących w procesie wykonywanych badań, uwarunkowane zostało 
w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie -
wynajmującym Ośrodkowi lokal na jego siedzibę - zachowaniem określonych, niezbędnych 
procedur udzielania wspomnianych świadczeń zdrowotnych, istniejącymi ograniczeniami, 
związanymi pandemią koronawirusa SARS CoV-2. z tych względów Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Koszalinie, wznawiając profilaktyczne badania lekarskie pracowników 
kierować się będzie następującymi zasadami: 
1) dzienny limit badanych pracowników ustalony został na 20 pacjentów; 
2) rejestracja pacjentów (pracowników) odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie; 
3) w trakcie telefonicznego rejestrowania pacjenta - pracownik Ośrodka przeprowadzi 

z nim stosowny wywiad, w którym ustali: 
- miejsce pobytu pracownika w ostatnich 14-tu dniach; 
- czy był on zarażony koronawirusem bądź poddany kwarantannie i w jakim czasie (okresie) 

4) rejestrując pracownika - ustala się z nim termin i godzinę badania lekarskiego 
w Ośrodku; 

5) do budynku - siedziby WOMP w Koszalinie zarejestrowany pacjent wprowadzony 
zostaje przez wydelegowanego (wyznaczonego) przez Ośrodek pracownika, 
wyposażonego prócz maseczki i rękawiczek w przyłbicę i fartuch ochronny; 
wprowadzanie pacjentów do Ośrodka następuje w odstępach min. 10-minutowych. 
Jednocześnie na terenie Ośrodka nie może przebywać więcej niż 7 pacjentów, 

6) miejsce wstępnej kwalifikacji i weryfikacji zdrowotnej pacjenta usytuowane jest 
w bocznej klatce schodowej budynku na parterze, wyposażone w stolik z dwoma 
krzesłami, płynem dezynfekcyjnym , termometrem, druki ankiet oraz długopisem, 

7) po wprowadzeniu do budynku - siedziby Ośrodka, pacjentowi mierzy się 
temperaturę ciała oraz wręcza mu się ankietę do wypełnienia, 

8) pacjent, po wcześniejszej weryfikacji - udaje się wyznaczonym przejściem do Rejestracji 
na 11 piętrze, gdzie zostaje skierowany do właściwego gabinetu lekarskiego 

9) pacjenci przebywający na terenie Ośrodka obowiązani są bezwzględnie do: 
- noszenia maseczek zasłaniających usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek 

higienicznych, 
- odkażania rąk płynem odkażającym z dozownika usytuowanego przy drzwiach 

wejściowych do Ośrodka. 
1 U) na posesję budynku-siedziby Ośrodka pacjenci wchodzić będą przez bramę wjazdową 

od ulicy Wojska Polskiego, a do budynku - wyznaczoną boczną klatką schodową, 
11) ciągi komunikacyjne dla pacjentów udających się na badania lekarskie podlegają 

stosownemu oznakowaniu przez Ośrodek, 
12) Ośrodek zapewnia: 

- Zamknięcie swoich pomieszczeń od pomieszczeń Stacji (zamknięcie się od strony 



głównej klatki schodowej), 
- dostęp pacjentom do toalety na II piętrze, 
- utrzymanie czystości i dezynfekcję klatki schodowej po korzystających z niej 

pacjentach, 
- po badaniach - pacjent wraca tym samym ciągiem komunikacyjnym 
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