DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD
ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19
(Definicja z dnia 26.02.2020 r.

Kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpiły:
Co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno
z następujących kryteriów:
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem
potwierdzonym lub prawdopodobnym).

Jako bliski kontakt należy rozumieć:
1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19
2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki)
3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie
zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)
4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odstępie mniejszym
niż 2 m przez ponad 15 minut
5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora na COVID-19 w odstępie mniejszym
niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej)
6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba
pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez
odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych
środków ochrony osobistej
7. kontakt na pokładzie samolotu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku)
od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi
obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby
z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów
znajdujących się w sekcji lub na pokładzie samolotu)
- podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko
rozpowszechnioną transmisję COVID-19
- powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia
transmisję COVID-19 i której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający
diagnostyki w kierunku COVID-19

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19
są dostępne pod linkiem:
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
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