W Krakowie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa
2020-03-09
Zarażony koronawirusem pacjent przebywa na oddziale zakaźnym w Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego - poinformował na konferencji prasowej minister
zdrowia Łukasz Szumowski.

Stan 60-letniego pacjenta jest dobry. Chory mężczyzna zaraził się koronawirusem
SARS-Cov-2 prawdopodobnie w północnych Włoszech, skąd niedawno wrócił.
– Pacjent był objęty monitoringiem służb sanitarnych. To pokazuje, że kwarantanna
domowa ma sens. Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną - powiedział
podczas poniedziałkowej konferencji minister zdrowia.
Szef resortu zdrowia poinformował, że jego ministerstwo działa w zakresie
zwiększenia liczby łóżek zakaźnych, zwiększenia gotowości wojewodów w obowiązku
przekształcenia niektórych szpitali w szpitale zakaźne oraz zwiększenia liczby łóżek
intensywnych i bazy respiratorowej. W porozumieniu z wojewodami planuje się także
utworzenie specjalnych karetek transportowych.
W poniedziałek odbyła się również konferencja prasowa wojewody małopolskiego z
udziałem Dyrektora Małopolskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Krakowie Jarosława Foremnego oraz dyrektora szpitala im. Żeromskiego Jerzego
Friedigera.
– Jego stan jest stabilny – poinformował wojewoda małopolski Piotr Ćwik. – Wszystkie
procedury, które są wymagane, zostały wdrożone. Pacjent jest w stanie niebudzącym
niepokoju. Będzie przebywał w szpitalu aż do ustąpienia objawów – przekazał
dyrektor szpitala im. Żeromskiego Jerzy Friediger.
Obecnie w województwie małopolskim 18 osób jest diagnozowanych pod kątem
obecności koronawirusa.
Wojewoda zapowiedział utworzenie laboratorium drugiego stopnia w krakowskim
szpitalu im. Jana Pawła II, w którym będą badane próbki na obecność koronawirusa.
Dotychczas były one transportowane do badania na teren województwa
świętokrzyskiego. Poinformował także, że odwoływanie imprez masowych będzie się
odbywało na bieżąco; zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
wszystkie imprezy masowe powyżej 1 tysiąca osób powinny zostać odwołane.

Kraków przygotowany na koronawirusa
W poniedziałek w Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się kolejne posiedzenie
zespołu na temat przygotowania Krakowa na wystąpienie przypadków koronawirusa.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele magistratu, policji, straży pożarnej,

pogotowia ratunkowego, MPK SA w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. S.
Żeromskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Zespół zarządzania kryzysowego przypomniał, że procedura na wypadek wystąpienia
przypadków zachorowań jest przygotowana i dobrze znana wszystkim służbom i
podległym miastu jednostkom. Kraków posiada rezerwy finansowe na wypadek
wystąpienia epidemii.
Warto jednak podkreślić, że konkretne decyzje i działania zostaną podjęte po
otrzymaniu informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego. To, co każdy z nas może
zrobić w obecnej sytuacji, to zaszczepić się przeciwko grypie – o co nieustannie
apelują lekarze – oraz przestrzegać zasad higieny, w tym przede wszystkim często
i dokładne myć ręce.
Krakowscy przewoźnicy miejscy - Mobilis i MPK SA w Krakowie - regularnie i dokładnie
myją oraz dezynfekują autobusy i tramwaje. Chodzi to szczególnie o elementy, które
dotykają pasażerowie, takie jak przyciski, uchwyty czy poręcze.

Informacja służb sanitarnych dotycząca koronawirusa
W związku z wystąpieniem w ostatnich tygodniach zachorowań, z takimi objawami,
jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, przedstawiamy zalecenia
służb sanitarnych, dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem.
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w jednym z rejonów objętych epidemią
koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualna lista krajów, w których zanotowano
zachorowania, jest dostępna na stronach internetowych: who.int, ecdc.europa.eu,
gis.gov.pl) i zaobserwowałeś u siebie objawy takie, jak: gorączka, kaszel,
duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania
medycznego.

Telefony alarmowe
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05, należy dzwonić na numery
stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Makuszyńskiego 9
w Krakowie:
centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40
99,
lub dyżurne telefony całodobowe 600 876 214 lub 602 263 605 – podczas
dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie
Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Chorób Zakaźnych, ul.
Jakubowskiego 2, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału
zakaźnego: 12 400 20 00.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w
Krakowie – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel.
całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93
53.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie objętym epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2 i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych
objawów, przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz
temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe
samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, możesz
zakończyć kontrolę. Natomiast jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz
wyżej wymienione objawy, bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2,
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronach internetowych gov.pl/koronawirus
oraz gis.gov.pl.

Ponadto uruchomiona została bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta. Pod
numerem telefonu 800 190 590 przez całą dobę, siedem dni w tygodniu można
uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Informacje udzielane są także drogą mailową lub w rozmowie z konsultantem na
czacie.
Dla osób posługujących się językiem migowym przygotowano komunikator wideo z
udziałem tłumacza języka migowego, który dostępny jest w dni robocze w godz.
8.00-16.00.
Zobacz więcej informacji o Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny przygotował również instrukcję postępowania dla
obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia koronawirusem
2019-nCoV.
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