
1. W przypadku podejrzenia choroby CO-
VID-19 u gościa przebywającego w obiekcie noc-
legowym, obowiązują następujące procedury:

•	 Osoba odpowiedzialna w obiekcie noclego-
wym poinformuje o chorobie gościa lekarza we wła-
ściwej przychodni lekarskiej lub w przychodni tury-
stycznej (w dalszym tekście: właściwy lekarz) w celu 
przeprowadzenia badania. 

•	 Jeśli przy pierwszym kontakcie właściwy le-
karz będzie miał uzasadnione wątpliwości, że osoba 
jest zarażona wirusem COVID-19, osoba odpowie-
dzialna w obiekcie noclegowym poprosi gościa, żeby 
pozostał w pokoju/apartamencie za zamkniętymi 
drzwiami oraz zapewni choremu maskę medyczną 
(chirurgiczną) oraz papierowe chusteczki w wystar-
czającej ilości. Poprosi również gościa o nieopusz-
czanie pokoju/apartamentu do czasu przyjazdu leka-
rza (przyjazd lekarza na miejsce lub zorganizowany 
przewóz chorego gościa do przychodni lekarskiej)  
i przekazania dalszych instrukcji. 

•	 Po zbadaniu chorego właściwy lekarz stwier-
dza, czy występują objawy choroby COVID-19.  
W zależności od stanu pacjenta-gościa lekarz decy-
duje o wezwaniu epidemiologa. 

•	 W przypadku podejrzenia COVID-19 pobiera-

ny jest wymaz w celu wykonania pełnej diagnostyki 
COVID-19. Wymaz może być pobrany na miejscu lub 
w odpowiedniej jednostce medycznej. W tym czasie 
nakazuje się izolację gościowi i jego najbliższym/
współpodróżującym w obiekcie noclegowym do cza-
su otrzymania wyników testów. 

•	 Pracownicy obiektu noclegowego lub jego wła-
ściciele nie wchodzą do pokoju/apartamentu osoby, u 
której jest podejrzenie COVID-19 oraz do pokojów/apar-
tamentów osób im bliskich/współpodróżujących. Go-
ście ci zostaną poinformowani, że zmiana pościeli, jak  
i sprzątanie pokoju nie będzie odbywać się w normal-
ny sposób. Każdy z gości musi sam zadbać w tym 
czasie o czystość w pokoju/apartamencie. W tym celu 
obsługa obiektu noclegowego dostarczy gościom 
odpowiednie środki czystości. Posiłki w tym czasie 
będą dostarczane pod drzwi pokojów/apartamentów, 
a goście, którzy nie mieli wykupionych posiłków w 
obiekcie będą mogli zamawiać je w restauracji obiek-
tu za dodatkową opłatą. Podjęte działania mają na 
celu kontrolę wejść do obiektu noclegowego/pokoju/
apartamentu. W mniejszych obiektach noclegowych 
właściciel albo osoba odpowiedzialna zorganizuje 
dla gości dostarczanie pod drzwi pokoju posiłków i 
innych artykułów pierwszej potrzeby. 

•	 Jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu z gościem w 
izolacji w trakcie oczekiwania na wyniki testu na CO-
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VID-19, zostanie wyznaczona jedna osoba, która bę-
dzie się nim zajmowała. Osoba ta jest zobowiązana 
do obowiązkowego noszenia rękawic oraz maski me-
dycznej (chirurgicznej) oraz zachowywania dystansu 
społecznego. 

•	 Maski, rękawice i inne środki ochrony oso-
bistej należy od razu po zużyciu wyrzucić do kosza 
na śmieci z przykrywką, do którego uprzednio nale-
ży włożyć dwa worki na śmieci (jeden na drugi). Po 
wyrzuceniu środków ochrony osobistej do śmieci pra-
cownicy obiektu zobowiązani są umyć ręce mydłem i 
wodą lub zdezynfekować je odpowiednim środkiem. 

•	 Goście, którzy należą do tej samej grupy 
lub rodziny co osoba z podejrzeniem COVID-19 
również zobowiązani są pozostać w swoich po-
kojach, dopóki nie zostanie nawiązany kontakt  
z właściwym lekarzem oraz do otrzymania wyników 
testów na COVID-19. 

•	 Jeśli lekarz potwierdzi, że gość nie jest 
zarażony COVID-19 przepisuje mu terapię od-
powiednią do jego stanu zdrowia. Zostaje znie-
siona izolacja gości i jego najbliższych/współpo-
dróżujących. Goście mogą swobodnie poruszać 
się po obiekcie o ile pozwala na to ich stan zdrowia  
i zalecenie lekarskie. 

2. W przypadku potwierdzenia choroby COVID-19 
u gościa przebywającego w obiekcie noclego-
wym, obowiązują następujące procedury:

•	 Gość, u którego potwierdzono CO-
VID-19, a jego stan zdrowia wymaga hospitali-
zacji zostanie przetransportowany do specjalnej 
jednostki medycznej zgodnie z instrukcją lekarza.  
W zależności od stanu zdrowia gościa transport zo-
stanie zrealizowany samochodem osobowym lub 
przewozem sanitarnym. W przypadku pojawienia się 
ciężki objawów, zagrażających życiu, zostanie we-
zwane pogotowie ratunkowe. Transport środkami ko-
munikacji publicznej JEST ZABRONIONY!

•	 Goście krajowi z Chorwacji:
U tych gości, u których potwierdzono COVID-19 i wy-
stąpiły u nich łagodne objawy lub przechodzą choro-
bę bezobjawowo, jeśli to możliwe zaleca się, w usta-

leniu z właściwym lekarzem, udanie się na izolację we 
własnym miejscu zamieszkania (w domu) własnym 
środkiem transportu i bez korzystania ze środków ko-
munikacji publicznej. W tym przypadku dalszą opiekę 
nad chorym przejmuje jego lekarz pierwszego kon-
taktu lub lekarz właściwy dla miejsca izolacji (w kon-
sultacji z właściwym epidemiologiem). 

Goście krajowi, którzy mieli kontakt z chorym muszą 
się poddać izolacji we własnym domu pod opieką 
właściwego lekarza (w konsultacji z właściwym epi-
demiologiem).

Goście krajowi z potwierdzoną chorobą COVID-19, 
którzy nie mają możliwości odbycia izolacji we wła-
snym domu, a których stan zdrowia nie wymaga ho-
spitalizacji, muszą przenieść się do specjalnie zor-
ganizowanego obiektu w celu izolacji. Obiekty te są 
przygotowane przez samorząd lokalny i wyposażone 
przez Sztab Kryzysowy. Opiekę nad chorymi przej-
muje w tym przypadku lekarz właściwy dla danego 
obiektu (w konsultacji z właściwym epidemiologiem). 
To samo dotyczy również gości, którzy z uwagi na 
kontakt z chorym muszą poddać się obowiązkowej 
izolacji/kwarantannie.

•	 Goście z zagranicy:
Goście z zagranicy z potwierdzoną chorobą CO-
VID-19, a których stan zdrowia nie wymaga hospi-
talizacji, muszą przenieść się do specjalnie zorga-
nizowanego obiektu w celu izolacji. Obiekty te są 
przygotowane przez samorząd lokalny i wyposażone 
przez Sztab Kryzysowy. Opiekę nad chorymi przejmuje 
w tym przypadku lekarz właściwy dla danego obiektu  
(w konsultacji z właściwym epidemiologiem). To samo 
dotyczy również gości, którzy z uwagi na kontakt z 
chorym muszą poddać się obowiązkowej izolacji/
kwarantannie.

Goście z zagranicy z potwierdzoną chorobą CO-
VID-19 oraz ich współpodróżujący przebywający w 
obowiązkowej izolacji mogą przed upływem jej za-
kończenia wrócić do swojego kraju zamieszkania po 
uprzednim ustaleniu tego faktu z instytucjami ochro-
ny zdrowia (w przypadku Polski NFZ i Ministerstwo 
Zdrowia) sposobu transportu oraz sposobu płatności 
za wykonany transport do kraju zamieszkania.



•	 Osoby zatrudnione w obiekcie noclegowym, 
u których potwierdzono COVID-19 w zależności od 
przebiegu choroby muszą poddać się stosownemu 
leczeniu lub izolacji we własnym domu lub zorganizo-
wanym obiekcie. 

•	 Osoby zatrudnione w obiekcie noclegowym, 
które były w bliskim kontakcie z osobą, u której po-
twierdzono COVID-19 muszą poddać się izolacji we 
własnym domu lub zorganizowanym obiekcie. 

•	 O zakończeniu izolacji decyduje i stan zdro-
wia ocenia właściwy lekarz, który ją zalecił. 


