
UWAGA!  

Szpital Powiatowy w Złotowie informuje o aktualnej organizacji udzielania świadczeń w związku z 

COVID-19  

 

Szanowni Państwo,  

w sytuacji utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego Szpital Powiatowy w Złotowie cały czas 
podejmuje działania niezbędne dla ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i 
Personelu. Wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, zalecenia Wojewody Wielkopolskiego, 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Konsultantów Krajowych zmusiły nas  do wprowadzenia ograniczeń 
w funkcjonowaniu naszej placówki. Dostosowując się do nowej sytuacji udało nam się zachować 
ciągłość udzielania świadczeń i tym samym kontynuację opieki. Obecnie udzielamy świadczeń w 
najszerszym możliwym zakresie. Co ważne przywrócone zostały zabiegi fizjoterapeutyczne 
ambulatoryjne. Stopniowo wracamy do zabiegów tzw. planowych – osoby oczekujące są sukcesywnie 
informowane o nowych terminach. Ze względów bezpieczeństwa realizacja świadczeń wymaga 
spełnienia szeregu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w tym dotyczących maksymalnej liczby 
zabiegów czy pacjentów możliwych do zaopiekowania.  

Niepokojące informacje dotyczące przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w pobliskich placówkach 
medycznych, w tym w środowisku szpitalnym, nakazują zachować dużą ostrożność i samodyscyplinę. 
Dlatego też dla dobra wspólnego nadal utrzymano pewne ograniczenia. Przypominamy: 

❖ W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Prosimy o nie przekazywanie pacjentom 

przesyłek prywatnych, paczek z żywnością i innych np. poduszek, maskotek. Mogą one przenosić 

wirusa.  

❖ Pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczek, nie mogą też swobodnie przemieszczać się 

pomiędzy oddziałami. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem umieszczani są w 

strefach izolacji, gdzie podlegają szczególnym rygorom sanitarnym. 

❖ Porody są przyjmowane, a Mamy i Maluchy otoczone szczególną ochroną (uwzględniając 

stanowisko Konsultantów Krajowych nadal wstrzymujemy porody rodzinne). Planujemy 

przywrócić wkrótce zajęcia w Szkole Rodzenia. 

❖ Laboratorium, Pracownie Tomografii Komputerowej i RTG funkcjonują praktycznie bez ograniczeń. 

Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny 

❖ Poradnie Specjalistyczne, NiŚOZ („wieczorynka”) oraz Centrum Zdrowia Psychicznego nie zostały 

zawieszone (ograniczono świadczenia w domu pacjenta o czym informowano Państwa Lekarzy 

Rodzinnych). We wszystkich przypadkach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny. Pacjent może 

też zostać umówiony na teleporadę, której udzieli lekarz lub  zostaną mu udzielone dalsze 

informacje.  

❖ Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje bez ograniczeń. 

❖ Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonują bez ograniczeń. 

❖ Szpital uruchomił mobilny „zespół wymazowy”, który na zlecenie sanepidu pobiera od osób na 

kwarantannie materiał do badania w kierunku COVID-19. 

Ponadto nadal: 

❖ Dla maksymalnej ochrony Pacjentów i Personelu do budynków Szpitala mogą wejść wyłącznie 

pracownicy i pacjenci. Pacjenci wchodzą bez osób towarzyszących- zaopiekujemy się osobami 

starszymi i z dysfunkcją ruchu.  

❖ Wstęp do budynków Szpitala jest ograniczony i monitorowany (na drzwiach umieszczono tablice z 

numerami telefonów, zamontowano dzwonki), poprzedzony badaniem weryfikującym, w tym 

pomiarem temperatury. 

❖ Wprowadzono „odrębne ścieżki przyjęć pacjentów”: 



• pacjentów bez objawów infekcji dróg oddechowych prosimy o zgłaszanie się do wejścia nr 2 

(budynek główny B, SOR, obok wejścia na chirurgię). Wstęp do oddziałów i pracowni poprzedzany 

jest badaniem przesiewowym w NAMIOCIE udostępnionym nam przez PSP Złotów.  

• chorych z objawami infekcji dróg oddechowych prosimy o zgłaszanie się w budynku głównym B 

(wejście nr 1, SOR, obok wyjazdu dla karetek). Pierwszy kontakt następuje za pośrednictwem 

domofonu.  

❖ Zawieszone są zajęcia dla studentów, staże i praktyki zawodowe oraz praca w ramach wolontariatu 

– stopniowo indywidualnie przywracamy możliwość realizacji staży i praktyk zawodowych. 

❖ Wprowadzono zakaz wstępu dla przedstawicieli medycznych i handlowych oraz ograniczenia w 

zakresie aktywności dostawców, serwisantów itd. 

❖ Nie funkcjonuje stołówka szpitalna. 

❖ Z administracją Szpitala prosimy kontaktować się za pośrednictwem telefonu, faxu i elektronicznie. 

❖ Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej należy kierować pocztą lub drogą elektroniczną na 

adres: sekretariat@szpital.zlotow.pl. (wzory dokumentów dostępne na naszej stronie 

internetowej). Korespondencję należy umieścić w urnie znajdującej się w holu budynku Dyrekcji 

Szpitala. 

 

Szanowni Państwo,  

Apelujemy do Wszystkich, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy lub miały tzw. bliski 

kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie aby zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego, zgłosili się telefoniczne  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod nr 

693 532 730. i udały do najbliższego oddziału chorób zakaźnych (Poznań 61 873 92 95, 539 190 752, 

Konin, Kalisz, Bydgoszcz, Wałcz). 

W obecnej sytuacji Pacjenci powinni unikać pobytu w Szpitalu. Jeden chory może być źródłem 

zakażenia wszystkich pozostałych osób np. w poczekalni . Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie się 

wyłącznie w sytuacjach wymagających pomocy w warunkach szpitalnych.  

W powiecie złotowskim do tej pory odnotowano jedno zachorowanie (wynik pozytywny w raporcie 

PSSE w Złotowie). Wszystkie wyniki uzyskane w szpitalu są ujemne. Mimo tego wydarzenia z sąsiedztwa 

świadczą, że sytuacja epidemiologiczna nie jest w pełni bezpieczna. Nadal priorytetem jest 

zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy o konieczności pozostania w domu, 

unikaniu kontaktu z innymi osobami i systematycznym myciu rąk. W przestrzeni publicznej obowiązuje 

zasłanianie okolicy nosa i ust. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz stosowanie się do poleceń personelu szpitala. W kontaktach ze służbami 

medycznymi, prosimy o szczerość i nie zatajanie ew. objawów. W najlepszym przypadku udzielenie 

fałszywej odpowiedzi może wyłączyć personel z pracy na kilkanaście dni, w najgorszym zachorują i 

zarażą innych Pacjentów i swoich Kolegów.  

Od wszystkich nas obecna sytuacja wymaga spokoju ale i odpowiedzialności. Dziękujemy za 
zrozumienie i cierpliwość.  

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

 

mailto:sekretariat@szpital.zlotow.pl

