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ANKIETA EPIDEMICZNA DLA PACJENTA 
 
Przed wykonaniem badania USG prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 
 

1. TAK       NIE  Czy Pan/Pani lub ktoś z waszych domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał 

w rejonie transmisji koronawirusa? (Dotyczy głównie oddziałów szpitali i innych 

placówek medycznych o potwierdzonej transmisji.) 

2. TAK       NIE  Czy Pan/Pani lub ktoś z waszych domowników w ostatnich 14 dniach kontaktował się 

z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa? 

 

3. TAK       NIE  Czy Pan/Pani lub ktoś z waszych domowników w okresie ostatnich 14 dni miał 

kontakt, z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2? 

4. TAK       NIE  Czy Pan/Pani lub ktoś z waszych domowników w ostatnich 14 dniach miał kontakt z 

osobą, która została poddana kwarantannie, lub której zlecono izolację w domu? 

5. TAK       NIE  Czy Pan/Pani lub ktoś z waszych domowników obserwuje u siebie objawy ostrej 

infekcji dróg oddechowych takich jak gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszność, 

trudności w oddychaniu? 

6. TAK       NIE  Czy Pan/Pani zauważyliście u siebie nagłe pojawienie się nietypowych objawów 

takich jak: katar, ból głowy, bóle mięśniowe, ból gardła, objawy infekcji przewodu 

pokarmowego, zaburzenia węchu, smaku, zapalenie spojówek? 

W przypadku obecności partnera przy badaniu ankietę muszą wypełnić obie osoby. 

W przypadku przynajmniej jednej pozytywnej odpowiedzi na pytania 1-5 należy przełożyć wizytę w Poradni 

USG i skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W przypadku pojawienia się w 

Poradni USG (co nie powinno się zdarzyć) pacjent zostanie odizolowany i zgłoszony do Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. O zaistniałym fakcie zostanie powiadomiony Kierownik Poradni. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi wyłącznie na pytanie 6 należy przed wykonaniem badania 
skontaktować się z lekarzem wykonującym badanie, który określi zasady postępowania. O zaistniałym 
fakcie lekarz powinien powiadomić Kierownika Poradni. 
 
Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

  
 
 ......................................................................................... 
  (podpis  osoby  składającej  oświadczenie) 

 
Temperatura ciała_________   
 
o godz. _________ 


