
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 w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania oraz wprowadzonymi 

ograniczeniami w poruszaniu się, mając na względzie wspólne dbanie o bezpieczeństwo oraz zasady współżycia 

społecznego i troskę o mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” (zwanego dalej 

Domem), proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 

Dziękujemy, że pomagasz nam chronić zdrowie Swoje, naszych mieszkańców i pracowników. 

1 Imię i nazwisko osoby: 
 

2 
Cel odwiedzin - do kogo / 

 nr pokoju / w jakiej sprawie: 

 

3 Numer telefonu do kontaktu (najlepiej komórkowy, 

można podać więcej niż jeden): 

 

4 
Adres zamieszkania  

(państwo, województwo, miejscowość, ulica, nr domu, 

nr mieszkania, kod pocztowy): 

 

5 
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) ? 

(wpisać 

 właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

6 
Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni występują, występowały ww. objawy  

u kogoś z Pani/Pana domowników ? 

(wpisać  

właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

7 

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

stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) lub z osobą poddaną 

kwarantannie, podlegającą izolacji ? 

(wpisać  

właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

8 

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 ? 

 

(wpisać  

właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

9 
Czy Pan/Pani w okresie ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy, podróżowała  

lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa 

SARS-CoV-2 ? 

(wpisać  

właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

10 
Czy ktoś z Pani/Pana domowników w ciągu ostatnich 14 dni przebywał  

za granicą lub przebywał w regionie, w którym stwierdzono występowanie 

koronawirusa SARS-CoV-2 ? 

(wpisać  

właściwą odpowiedź  

TAK / NIE) 

11 Pomiar temperatury w dniu wizyty, wykonany za moją zgodą: 
                                 

0
C 

.............................. 

12 

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 którym mowa w „Zaleceniach do stosowania                 

w przypadku wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3                  

z dnia 21.07.2020 r.” 

13 

Zapoznałam/zapoznałem się z „Zaleceniami do stosowania w przypadku wejścia na teren Domu Pomocy 

Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3 z dnia 21.07.2020 r.” w związku z Decyzją 

Wojewody Nr WPS.9421.76.2020 z dnia o5.06.2020 r. z uwzględnieniem wytycznych Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. 

 

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

(data i podpis Pracownika przyjmującego kartę)                    (data i czytelny podpis Osoby odwiedzającej) 
Druk z dnia: 21.07.2020 r. 


