
COVID – 19

Prezentacja powstała na podstawie obowiązujących zaleceń dla 
ratowników działających w czasie akcji ratowniczej

Przygotował:  st. kpt. Robert Niczyporuk

Zasady postępowania 
w przypadku kontaktu z osobą 
zarażoną lub chorą na 



Epizody działań ratowniczych
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➢ Osoby mającej 

objawy chorobowe 

bez kontaktu z 

SARS CoV-2;

➢ Osoby objętej 

kwarantanną ale bez 

objawów infekcji;

➢ Osoby z zagranicy 

udającej się na 

kwarantannę 

domową.

➢ Wyjazd do osoby 

będącej z 

pozytywnym 

wynikiem 

COVID-19

➢ Wyjazd ratowniczy 

do osoby 

narażonej na 

zarażenie COVID-

19 – ratownicy nie 

zabezpieczeni

Przewidziano 3 warianty działań – epizody dla których dostosowano 
właściwy sprzęt oraz zadania. Są to wyjazdy ratownicze do:
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Postępowanie ratowników w poniższych przypadkach:

1. U poszkodowanego objawy chorobowe (gorączka, kaszel, duszność, 

potliwość, ból mięśni, zmęczenie) bez kontaktu z SARS CoV-2;

2. Osoba objęta kwarantanną bez objawów infekcji dr. oddechowych (na 

podstawie wywiadu z poszkodowanymi);

3. Osoba z zagranicy udająca się na kwarantannę domową bez objawów 

infekcji dróg oddechowych;

Epizody działań ratowniczych
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PODCZAS DZIAŁAŃ ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYWIAD 

Z POSZKODOWANYM, CZY JEST OSOBĄ ZARAŻONĄ LUB NA

KWARANTANNIE.

POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW :

1. Zaleca się ograniczyć do minimum liczbę ratowników mających

bezpośredni kontakt z poszkodowanym i wyposażyć ich w min.

maseczki chirurgiczne (PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONE), gogle,

rękawiczki (nitrylowe lub lateksowe), ubranie specjalne.

2. Informacje przekazywać do SKKP/M o dodatkowym zagrożeniu

występującym podczas działań.

Epizody działań ratowniczych
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POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW cd:

3) Zaleca się ograniczyć do minimum liczbę ratowników mających

bezpośredni kontakt z poszkodowanym i wyposażyć ich w min.

maseczki chirurgiczne (PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONE), gogle,

rękawiczki (nitrylowe lub lateksowe), ubranie specjalne.

4) Informacje przekazywać do SKKP/M o dodatkowym zagrożeniu

występującym podczas działań.

Epizody działań ratowniczych
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POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW cd:

3) W koszarach - kąpiel ratowników, mycie + dezynfekcja rąk.

4) Pranie odzieży użytej w czasie działań w temp. powyżej 60 st. C.

5) Ratownicy pozostają gotowi do działań.

W powyższym przypadku należy przekazać informację 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

Postępowanie ratowników:

1. Ratownicy zabezpieczeni zgodnie w wytycznymi (minimum: ubranie

ochronne, gogle, maseczka FFP3, FFP2, rękawiczki, obuwie

gumowe) – CAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA SKONTROLOWAĆ POD

WZGLĘDEM DOBREGO PRZYLEGANIA DO CIAŁA I BRAKU

MECHANICZNYCH USZKODZEŃ.

2. Powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub WIS

(667 881 188).

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

Postępowanie ratowników:

3. Po udzieleniu pomocy i przekazaniu poszkodowanego:

a) dezynfekcja ubrania zabezpieczającego przez spryskanie

powierzchni zewnętrznej roztworem alkoholowym.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

3. Po udzieleniu pomocy i przekazaniu poszkodowanego cd.:

b) prawidłowe zdjęcie jednorazowych środków zabezpieczających

(maseczka, rękawiczki, ubranie zabezpieczające, obuwie

gumowe) umieszczenie ich w szczelnym czerwonym worku, który

następnie powinien zostać zdezynfekowany z zewnątrz,

zamknięty i włożony do kolejnego czerwonego worka i oddany

do utylizacji.

Gogle i obuwie gumowe włożyć do innego szczelnego worka

celem umycia, prania i dezynfekcji w koszarach.

Epizody działań ratowniczych



E
P
IZ

O
D

 2

WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

NAJWAŻNIEJSZE!!!

Większość zarażeń ratowników następuje wskutek 

nieprawidłowego rozbierania się ze środków ochrony 

indywidualnej, dlatego należy to robić z jak największą 

starannością!!!

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

POSTĘPOWANIE RATOWNICZE cd.:

4. Przed wejściem do samochodu, po zakończeniu działań, należy umyć

ręce wodą i mydłem w płynie i zdezynfekować preparatem na bazie

alkoholu.

5. Zastęp wraca do koszar.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD DO PRZYPADKU POTWIERDZONEGO COVID-19

W przypadku ubrań nadających się pod względem mechanicznym

do ponownego użycia, zaleca się pozostawić je w worku

w wydzielonym miejscu przez 2 doby.

Po tym czasie przeprowadzić dezynfekcję, sprawdzić pod

względem mechanicznym w celu ewentualnego ponownego użycia

(sytuacja awaryjna w przypadku braku dostępności nowych ubrań).

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD – RATOWNICY NIE ZABEZPIECZENI

Ratownicy bez zabezpieczenia (maseczka, rękawiczki

jednorazowe, gogle) mieli bezpośredni kontakt z osobą

w następujących sytuacjach:

1. Objawy chorobowe COVID-19 (temp, kaszel, duszność,

potliwość, ból mięśni, zmęczenie),

2. Osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2,

3. Osoba oddaliła się z kwarantanny,

4. Osoba z zagranicy udająca się na kwarantannę domową.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD – RATOWNICY NIE ZABEZPIECZENIE

POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW:

1. Powiadomić SKKP/M oraz Powiatowego Inspektora

Sanitarnego,

2. SKKP/SKKM przekazuje informację do SKKW o zaistniałej

sytuacji.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD – RATOWNICY NIE ZABEZPIECZENIE

POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW:

3. Przed wejściem do samochodu, po zakończeniu działań,

strażacy powinni:

a) pojedynczo zdjąć odzież specjalną i umieścić ją

w oznakowanych workach przeznaczonych do wyprania.

b) umyć ręce wodą i mydłem w płynie i zdezynfekować płynem

na bazie alkoholu, założyć maseczki jednorazowe.

Epizody działań ratowniczych
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WYJAZD – RATOWNICY NIE ZABEZPIECZENIE

POSTĘPOWANIE RATOWNIKÓW:

4. Samochód z załogą udaje się do MIEJSCA OCZEKIWANIA

STRAŻAKÓW.

Dalsze postępowanie zgodne z decyzją Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego.

Epizody działań ratowniczych
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W MIEJSCU OCZEKIWANIA STRAŻAKÓW:

1. Kąpiel całego ciała (indywidualne mydło i ręcznik dla każdego

strażaka, strażacy kąpią się po kolei) i otrzymują ubrania

zastępcze.

2. Samochód pożarniczy zostaje zdekontaminowany przez

ratowników z SGRChem-Eko zadysponowanej przez SKKW.

3. Na podstawie decyzji PIS, strażacy zostają na służbie

lub zostają objęci kwarantanną (domową lub w miejscu

kwarantanny przygotowanym dla strażaków).

Epizody działań ratowniczych
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PRANIE ODZIEŻY UŻYTEJ W CZASIE DZIAŁAŃ:

1. Osoba właściwie zabezpieczona pierze ubrania w temp. 60 st. C

w pralce brudnej ze środkiem dezynfekująco-piorącym,

2. Suszenie odzieży na wolnym powietrzu lub w suszarce.

Epizody działań ratowniczych



Dodatkowe informacje

Uwagi o często zapominanych czynnościach:

1. Ratownicy wykonujący działania ratownicze mają mieć

zdjęte obrączki i inne tego typu przedmioty w tym zegarki

i łańcuszki.

2. Zaleca się przygotowanie ubrań dostępnych (cywilne

lub zastępcze służbowe) w których ratownicy udadzą się

na kwarantannę służbową lub domową (wziąć pod uwagę

konieczność ich utylizacji).



Dodatkowe informacje

Uwagi o często zapominanych czynnościach:

3. Należy w pierwszej kolejności podczas rozpoznania

wstępnego pamiętać o zakładaniu maski osobie

poszkodowanej, podejrzanej o kontakt lub chorej.

4. Pamiętać o dezynfekcji telefonu komórkowego.



Zawartość pomocnicza

Po działaniach umyj pojazd – wykorzystaj myjkę

ciśnieniową z gorącą wodą oraz środki czyszczące.

Wnętrze pojazdu zdezynfekuj.

Dbaj o czystość swojej odzieży i środkach ochrony

indywidualnej.

Zawsze informuj naczelnika – dowódcę o zaistniałych

problemach związanych z zagrożeniem zakażenia się.

Dbaj o siebie i o innych.



KONIEC

Materiał szkoleniowy powstał w oparciu o aktualne wytyczne.

Wszelkie aktualizacje będą się pojawiać w informacji poprzez pocztę 
elektroniczną. 

Prezentację należy udostępniać dla celów szkoleniowych. 

Proszę przekazać informacje kolegom druhom. 

Kontakt: 575 – 059 – 250 


