
 

                                                ZARZĄDZENIE NR 15/2020 

                                          Dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 

                                                               z dnia 26 marca 2020 r.   

 

           W związku z Epidemią SARS-CoV-2 i koniecznością minimalizowania ryzyka szerzenia 

się zakażenia wśród personelu i pacjentów wprowadzam następujące nowe  regulacje:  

§ 1 

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego : 

a. Przed wejściem pacjenta do Poradni : pomiar temperatury ciała, wywiad 

epidemiologiczny, mycie rąk.  

b. Na terenie Poradni pacjent przebywa w maseczce ochronnej.  

c. Porady osobiste pacjentów tylko w przypadkach pilnych. W pozostałych 

przypadkach proszę o udzielanie teleporad. 

d. Gabinet zabiegowy podaje iniekcje zgodnie z planem leczenia. 

2. Oddział Psychiatryczny: 

a. Na parterze wydziela się salę izolacyjną wraz z osobnym węzłem sanitarnym  dla 

pacjentów nowoprzyjętych z niespecyficznymi objawami infekcji. 

b. Zmniejszenie stanu chorych do niezbędnego minimum. 

c. Ograniczenie  ruchu chorych między piętrami. Nie ma przenoszenia chorych 

między II i III piętrem. 

d. Ograniczenie pracy personelu do, w miarę możliwość, jednego  piętra                                

( pielęgniarki, ratownicy, terapeuci ). 

e. Personel lekarski pracuje w 2 zespołach – lekarze : J.Kasperek, M.Kramarczyk                        

i M. Piekarec nie kontaktują się z pacjentami Oddziału. Bezpośrednio w Oddziale                         

( kontakt z pacjentami ) w danym dniu ma jedynie lekarz dyżurny. 

f. Wstrzymuje się spotkania, odprawy zespołów terapeutycznych. 

g. Personel Izby Przyjęć i Parteru używa  środków ochronny indywidualnej 

pozostających   w dyspozycji CZP. 

h. Pacjent w Izbie Przyjęć przebywa w maseczce ochronnej. 

 

§ 2 

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad wdrożeniem regulacji w § 1 ust. c  oraz § 2 

ust.a,b,c,e,f -    Zastępca  Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Magdalena Piekarec     



2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad wdrożeniem regulacji w § 1 ust. a,b,d  oraz § 2 ust. 

d,g,h  -  Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa -  Elżbieta Brzeska 

                                                                           § 3 

1. Zarządzam, by kierownicy komórek organizacyjnych, lekarz kierujący oddziałem 
zapoznali z treścią Zarządzenia wszystkich pracowników Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Słupsku oraz osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz 
Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach umowy cywilno prawnej. 

2. Zarządzam by treść Zarządzenia umieścić na stronie internetowej 
http://psychiatria-slupsk.pl/akty-wewnetrzne/ 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj od dnia 26.03.2020 roku  
 

 

 

 

 

http://psychiatria-slupsk.pl/akty-wewnetrzne/

