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Procedura reżimu sanitarnego podczas odwiedzin w 

Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w 

Gostyninie w stanie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 

 

W związku z ogłoszeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do 

odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. Dz.U. poz. 491 z późn. zm.), 

spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („koronawirusem”), odwiedziny od dnia 

15.06.2021r. do odwołania będą odbywać się na zasadach określonych 

w niniejszej Procedurze. Odwiedziny odbywać się będą po wcześniejszym 

ustaleniu ich dokładnej daty i godziny, przy zachowaniu wszystkich 

obowiązujących obecnie zasad sanitarnych oraz szczególnych 

uregulowań opisanych w niniejszej Procedurze. 

 

1. Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 

podejmuje czasową próbę wznowienia odwiedzin przez najbliższych, w 

tym również przez znajomych i przyjaciół. W spotkaniach mogą 

uczestniczyć odwiedzający, u których upłynął minimalny czas nabycia 

pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami 

przeciwko COVID-19 zarejestrowanymi w Unii Europejskiej 

(potwierdzony zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia), przy 

zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Dopuszcza się także 

możliwość odwiedzin, przy zachowaniu reżimu sanitarnego  przez osoby 

niezaszczepione, które: posiadają negatywny wynik testu 

diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (antygenowego lub 

PCR) wykonanego w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra 
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Zdrowia do diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 nie wcześniej 

niż 48 godzin przed dniem odwiedzin, albo zakończyły izolację w 

warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

odwiedzin. Jeśli na terenie Ośrodka pojawią się nowe zachorowania 

powiązane z odwiedzinami, odwiedziny zostaną wstrzymane. 

 

2. Odwiedziny odbywają się w dni powszednie w godzinach 14.00 – 

18.00, natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 – 18.00. 

 

3. Czas odwiedzin u pacjenta wynosi maksymalnie 1 godzinę. 

 

4. Ustalenie terminu odwiedzin odbywa się telefonicznie lub za 

pośrednictwem pacjenta z pielęgniarką koordynującą  od poniedziałku  

do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Pielęgniarka koordynująca zgłasza 

informację do dowódcy w portierni sprawdzając, czy w tym terminie nie 

ma już rezerwacji. W razie wystąpienia rezerwacji należy ustalić inną 

datę lub godzinę odwiedzin.  

 

5. W czasie rozmowy telefonicznej lub z pacjentem, podczas której 

ustalany jest termin odwiedzin, pielęgniarka koordynująca informuje, że 

warunkiem umożliwiającym odwiedziny jest zapoznanie się osób 

odwiedzających z niniejszą Procedurą, przestrzeganie opisanych zasad, 

a także spełnianie pozostałych warunków szczegółowo opisanych w 

Oświadczeniu, którego treść jest załącznikiem do Procedury. 

 

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 jest w wersji papierowej i będzie 

przekazywane osobom odwiedzającym do wypełnienia i podpisania 

każdorazowo przed rozpoczęciem odwiedzin. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, które uniemożliwiałyby złożenie takiego oświadczenia lub 
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w przypadku odmowy jego podpisania przez osoby odwiedzające, 

odwiedziny nie będą mogły być zrealizowane. 

 

7. Ze względu na panującą obecnie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

sytuacją epidemiczną: 

a) pacjenta mogą odwiedzać w jednym czasie maksymalnie 2 osoby; 

b) czas odwiedzin wynosi maksymalnie 60 minut; 

c) odwiedziny odbywają się w pokoju odwiedzin na portierni;  

d) osoby odwiedzające są zobowiązane do podania imienia i nazwiska, 

danych kontaktowych oraz okazania się dokumentem tożsamości ze 

zdjęciem w celu weryfikacji; 

e) przed odwiedzinami i zaraz po ich zakończeniu należy przewietrzyć 

pomieszczenie przez minimum 30 minut; 

f) odwiedzający powinien być zaopatrzony we własne środki ochrony 

osobistej, tj. obowiązkowo maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz 

rękawiczki jednorazowe. Ponadto zaleca się, aby osoby odwiedzające 

posiadały fartuchy ochronne; 

g) przed rozpoczęciem odwiedzin, każdy odwiedzający jest zobowiązany 

do dezynfekcji rąk (obowiązkowe mycie rąk mydłem minimum 30 

sekund oraz dezynfekcja płynem wirusobójczym). Ponadto osoby 

odwiedzające, za ich zgodą, będą poddawane bezdotykowemu pomiarowi 

temperatury ciała. Wyrażenie zgody na zmierzenie temperatury ciała 

będzie odnotowane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5. 

Temperatura powyżej  37,4 °C będzie traktowana jako przekraczająca 

normę i w takich przypadkach odwiedziny nie będą mogły się odbyć. 

Odwiedziny nie będą mogły być również zrealizowane jeśli osoba 

odwiedzająca nie wyrazi zgody na pomiar temperatury ciała; 

h) osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. 

kataru, kaszlu, bólu gardła); 

i) pacjent do wyznaczonego miejsca odwiedzin przybywa wraz z 



4 
 

dyżurującym pracownikiem ochrony. Pacjent zaopatrzony jest w 

maseczkę oraz ma zdezynfekowane ręce. Pracownik przypomina 

odwiedzającym o obowiązujących zasadach odwiedzin i przekazuje 

Oświadczenie o którym mowa w pkt 5 do wypełnienia i podpisania; 

j) w uzasadnionych przypadkach pracownik ma prawo i obowiązek 

przebywać z pacjentem w trakcie odwiedzin, dopilnowując przy tym, aby 

odwiedziny przebiegały z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego 

obowiązującego w stanie epidemii SARS-CoV-2. Dyżurujący pracownik 

ochrony w trakcie odwiedzin ma obowiązek sprawdzić przebieg 

odwiedzin pod kątem przestrzegania procedury; 

k) osoby odwiedzające wraz z pacjentem przebywają tylko i wyłącznie w 

miejscu wyznaczonym do odwiedzin. Nie ma możliwości przemieszczania 

się po terenie Ośrodka; 

l) zakazuje się bezpośredniego kontaktu z pacjentem (dotykania). W 

trakcie odwiedzin należy zachowywać bezpieczną odległość od innych 

osób (2 m); 

m) w czasie odwiedzin pacjent siedzi po jednej stronie stołu, a 

odwiedzający po drugiej i są przedzieleni pleksą; 

n) podczas odwiedzin jest możliwość przekazania pacjentowi 

zapakowanych rzeczy za pośrednictwem personelu. 

 

8. Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w 

Gostyninie nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ewentualne 

szkody wyrządzone osobom odwiedzającym przez pacjentów. 

 

9. Za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez osoby 

odwiedzające niniejszej procedury oraz innych aktów regulujących 

funkcjonowanie KOZZD i zasad współżycia społecznego wyłączną 

odpowiedzialność ponoszą osoby odwiedzające pacjentów. 
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10. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz 

wejścia na teren KOZZD. 

 

11. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie KOZZD alkoholu i 

innych środków odurzających. 

 

12. Na terenie KOZZD zabrania się osobom odwiedzającym utrwalania 

w jakiejkolwiek formie wizerunków innych pacjentów i personelu  

Ośrodka (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie itp.) oraz 

rejestrowania dźwięku. 

 

Zapoznano....................................................................................... 
                      CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAPOZNAJĄCEJ SIĘ Z REGULAMINEM                          
    

 

 

                                                                                    
                                                                              ..…....................................................... 
                                                                              DATA I PODPIS PRACOWNIKA OCHRONY                                                                                             
                                                                                                   

 
 
 

Procedura wchodzi w życie w dniu 15.06.2021r. 
 

 

 

 

  

 

        Zatwierdzam 

 

 

       ……………………………………….. 

                 DYREKTOR KOZZD 
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