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ANKIETA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO 

DATA  

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA  

PESEL lub data urodzenia            

Numer telefonu do kontaktu  

Adres pobytu  

PROSIMY O ZAZNACZENIE ODPOWIEDZI ZGODNEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM   

Czy w przeciągu kliku ostatnich dni wystąpiły u Pani/Pana: gorączka powyżej 380C ?  TAK NIE 
NIE 

WIEM  

 kaszel ? TAK NIE 

 katar ? TAK NIE 

 duszności ? TAK NIE 

Czy był/a Pan/Pani objęty/a kwarantanną? TAK NIE 

Czy mieszka Pan/ Pani z osobą, która aktualnie jest izolowana lub jest na kwarantannie  
z powodu SARS-CoV-2 ? 

TAK NIE 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miał/a Pan/Pani kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 
(potwierdzony / podejrzany przypadek)? 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miał/a Pan/Pani kontakt dłuższy niż 15 min. z kimkolwiek 
kto był poddany kwarantannie albo izolacji z powodu SARS-CoV-2? 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobami mającymi 

objawy przeziębienia lub duszności ? 
TAK NIE 

NIE 
WIEM 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał/a Pan/Pani w regionie o aktywnej transmisji 

SARS-CoV-2? 
TAK NIE 

NIE 
WIEM 

Czy w ostatnich 2 tygodniach był/a Pan/Pani w szpitalu/przychodni/DPS,ZOL,ZPO? TAK NIE 

Czy pracuje Pan/Pani w instytucji o zwiększonym ryzyku zakażenia (np. szpital, 

przychodnia, DPS, żłobek, przedszkole itp.)? 
TAK NIE 

Czy Pan/Pani przestrzega aktualnych zasad profilaktyki zakażeń (m.in. maska, rękawiczki, 

dystans społeczny, dezynfekcja rąk)? 
TAK NIE 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Art.  161 § 2 i Art. 165 §  1 pkt. 1 Kodeksu karnego 

Art.  161 [Narażenie człowieka na zarażenie] 

§  2.  Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie 

zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

Art.  165.  [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia]  

§  1.  Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej 

 

i oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

zagrożonej karą pozbawienia wolności do lat 8 Art. 233 k.k. 

 

  

 

 

………………………………………………………..…                                  ………………………………………………… 

       podpis osoby przeprowadzającej wywiad                                                                                 data i czytelny podpis  

pacjenta / opiekuna / przedstawiciela ust.  

 


