
Wydanie IV z dnia 05.10.2020 r. 
 

ANKIETA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO 

DATA  

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA  

PESEL lub data urodzenia            

Numer telefonu do kontaktu  

Adres pobytu  

 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

• podanie danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia 

• moje dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji usług medycznych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 
17-100 Bielsk Podlaski 

• administratorem moich danych osobowych jest SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski 

• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, nie mam prawa żądania do usunięcia tych danych. 

 
PROSIMY O ZAZNACZENIE ODPOWIEDZI ZGODNEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM 

 

 

1.  Czy w przeciągu 10 ostatnich dni wystąpiły u Pani/Pana objawy infekcji układu 
oddechowego lub pokarmowego:  

TAK NIE 
NIE 

WIEM 

2.  Czy obecnie występują: 

gorączka powyżej 38oC ? TAK NIE 
NIE 

WIEM  

 kaszel ? TAK NIE 

 duszności ? TAK NIE 

                                                                               bóle mięśniowe, głowy, osłabienie? TAK NIE 

                                                                                nagła utrata węchu i smaku? TAK NIE 

3.  
Czy w ciągu ostatnich 10 dni przebywał/a Pan/Pani w regionie o aktywnej transmisji SARS-
CoV-2 (obszar czerwony / żółty) lub wrócił/a z zagranicy? 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 

4.  

Czy w ciągu ostatnich 10 dni miał/a Pan/Pani kontakt  dłuższy niż 15 minut z osobą 
zakażoną SARS-CoV-2 (potwierdzony / podejrzany przypadek) lub która wróciła z 
zagranicy lub z kimkolwiek kto był poddany kwarantannie albo izolacji z powodu SARS-
CoV-2? 

TAK NIE 
NIE 

WIEM 

5.  Czy jest Pan/Pani objęta kwarantanną/izolacją? TAK NIE  

6.  
Czy w ostatnich 4 tygodniach był/a Pan/Pani w szpitalu/placówkach 

medycznych/DPS,ZOL,ZPO? 
TAK NIE 

7.  
Czy Pan/Pani przestrzega aktualnych zasad profilaktyki zakażeń (m.in. noszenie maski, 

dystans społeczny, higiena rąk)? 
TAK NIE 

 

Wypełnia pracownik przeprowadzający wywiad  
 

Pomiar temperatury  ……………………. °C 

 

Stwierdzenie jednego objawu infekcji z pyt.2 lub pozytywna odpowiedź na pyt. 4, 5 lub temp. powyżej 38  C kwalifikuje 

osobę do grupy ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, należy poinformować lekarza IP, osoba musi być skierowana do sali 

izolacyjnej. 

 

Grupa ryzyka zakażenia SARS-CoV-2                        TAK                          NIE  

 

 

 

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

       podpis osoby przeprowadzającej wywiad                                                                                 data i czytelny podpis  

pacjenta / opiekuna / przedstawiciela ust.  

  
Osoba, która składa fałszywe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 165 KK 

 


