
Ankieta epidemiologiczna  

osoby wchodzącej na teren Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w celu zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wspólne dbanie o bezpieczeństwo oraz zasady współżycia 

społecznego i troskę o mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, proszę odpowiedzieć 

na poniższe pytania: 

Imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren DPS-u 

(zalecane podanie adresu zamieszkania lub pobytu): 

 

Cel odwiedzin - do kogo /  nr pokoju 
 

Numer telefonu do kontaktu (najlepiej komórkowy, 

można podać więcej niż jeden): 

 

e-mail  

 
 

1. 
Czy obecnie występują u Pani/Pana objawy infekcji (kaszel, katar, bóle gardła, 

duszność, trudności w oddychaniu/spłycony oddech, podwyższona temperatura 

ciała/stan podgorączkowy, utrata węchu o nagłym początku, bóle mięśni) ? 
 ○TAK  /  ○NIE 

2. 
Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni występują, występowały ww. objawy  

u kogoś z Pani/Pana domowników ? ○TAK  /  ○NIE 

3. 
Czy Pani/Pan w okresie ostatnich 14 dni miała bliski kontakt z osobą, u której 

potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  lub z osobą poddaną 

kwarantannie, podlegającą izolacji ? 
○TAK  / ○NIE  

4. 
Czy Pani/Pan w okresie ostatnich 14 dni pracowała lub przebywała jako 

odwiedzający w placówce opiekuńczej, jednostce opieki zdrowotnej, w której 

potwierdzono przypadki zakażenia SARS-CoV-2 ? 
○TAK  / ○NIE 

5. 
Czy Pani/Pan w okresie ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy? Jeśli tak, proszę 

wskazać nazwę państwa pobytu. 
○TAK  / ○NIE 

……………….. 

6. 
Czy ktoś z Pani/Pana domowników w ciągu ostatnich 14 dni przebywał  

za granicą? Jeśli tak, proszę wskazać nazwę państwa pobytu. 
○TAK  / ○NIE 

………………... 

7. 
Czy Pani/Pan jest zaszczepiona przeciwko przeciw COVID-19 pełnym cyklem 

szczepień (potwierdzony zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia) ? ○TAK  /  ○NIE 

 Pomiar temperatury w dniu wizyty, wykonany za moją zgodą: 
                                 0C 
.............................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DPS im. „Matysiaków” informacji o moim stanie zdrowia, tj. informacji  

o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. 

Oświadczam, że wskazane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem się z Klauzulą 

informacyjną. 

Zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania reżimu sanitarnego, tj. w szczególności do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki 

ochronnej na terenie Domu i w trakcie kontaktu z osobą odwiedzaną oraz do zachowania wymaganego dystansu z mieszkańcami  

i pracownikami Domu, o których mowa w „Zaleceniach do stosowania w przypadku wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej  

im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3 z dnia 06.05.2021 r.” 

Przyjmuję do wiadomości, że następujące dokumenty, z którymi mogą się Państwo zapoznać, znajdują się do wglądu na Recepcji 

Domu, tj. „Zalecenia do stosowania w przypadku wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie 

przy ul. Arabskiej 3 z dnia 06.05.2021 r.” – zalecenia te możecie Państwo odnaleźć również na naszej stronie internetowej 

www.dpsmatysiaki.waw.pl, Decyzja Wojewody Nr WPS.9421.76.2020 z dnia 05.06.2020 r., zalecenia Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy z dnia 13.07.2020 r., „Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy 

społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  

w podeszłym wieku z związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19” z dnia 

05.10.2021 r. 

 

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

(data i podpis Pracownika przyjmującego kartę)                    (data i czytelny podpis Osoby odwiedzającej) 
Druk (aktualizacja) z dnia: 03.02.2022 r. 



Dziękujemy, że pomagasz nam chronić zdrowie Swoje, naszych Mieszkańców i Pracowników. 

Klauzula informacyjna dla osób, przekazujących informacje na potrzeby ankiety epidemiologicznej 

w DPS im. „Matysiaków” w Warszawie 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej 

im. „Matysiaków” w Warszawie (03-977), przy ul. Arabskiej 3, wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego 

pod poz. 85, o numerze NIP: 1130695716 oraz numerze REGON: 006377154 (Administrator).  

Kontakt z Administratorem: 

a. adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa  

b. e-mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl 

c. telefon: 22 617 48 88. 

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

W związku z pandemią COVID-19, Administrator stosuje zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GiS dla domów pomocy społecznej  

i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze 

szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19, jak również Decyzję Wojewody Nr WPS.9421.76.2020  

z dnia 05.06.2020 r., 

1. Dane osób odwiedzających mieszkańca (kontaktowe i dotyczące stanu zdrowia), gromadzone są w celu podejmowania działam w 

zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców i personelu 

Administratora, ponadto dane gromadzone za pośrednictwem ankiety epidemiologicznej, mogą być wykorzystywane w celu 

przekazania ich służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. i RODO) - „realizacja obowiązku prawnego”, „prawnie uzasadniony 

interes”, „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego”. 

2. Dane w postaci informacji o szczepieniu na COVID-19 są przez nas przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 

i personelu w związku z działaniem placówki w dobie pandemii koronawirusa (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – 

„zgoda”. 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 

osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność realizacji przez Administratora wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres 21 dni od dnia wypełnienia ankiety. Po upływie tego okresu dane są usuwane. 

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ? 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej 

podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one 

usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), 

sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli 

podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez 

Administratora - innym podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem w zakresie realizacji 

celów wskazanych w niniejszym dokumencie. 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych 

(IOD): rodo@jamano.pl. 

 

 


