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Załącznik nr 1A do Procedury KZ1.10-4 

 
 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI PACJENTA 
SZPITALA ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE 

(ANKIETĘ DOŁĄCZYĆ DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA) 

 

Imię: Nazwisko: 

PESEL: nr telefonu: 

Adres: 

 

Odpowiedz na pytania i zaznacz znakiem „X” odpowiednią rubrykę 

 TAK NIE 

1. Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek objawy infekcji?   

  

katar   

kaszel   

duszność (trudności w nabraniu powietrza)   

gorączka powyżej 38 °C   

inne (jeśli tak – to jakie: ………………………………………….…………………………………………)   

2. 
Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał/a Pan/Pani za granicą? Jeśli tak, to 
proszę podać w jakim kraju: ………………………………………………………………………………. 

  

3. 
Czy w ciągu 14 dni miał/miała Pan/Pani kontakt z osobą z potwierdzonym 
zakażeniem koronawirusem? 

  

4.  Czy jest Pan/Pani objęty/a kwarantanną?   

5. 

Proszę opisać inne, niewymienione tutaj,  nietypowe objawy zdrowotne, które pojawiły się                  
u Pana/Pani w ostatnich 14 dniach: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

Wynik pomiaru temperatury 
termometrem bezdotykowym 

………….. °C 
Podpis osoby wykonującej 

pomiar 
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W trosce o zdrowie naszych pacjentów Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie wprowadził 
szereg działań, które mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się epidemii i ochronę przed zakażeniem 
pacjentów Szpitala wirusem SARS-CoV-2.  

Procedura,  w ramach której prosimy Pana/Panią o wypełnienie niniejszej ankiety ma na celu identyfikacje osób 
zarażonych w celu niedopuszczenia ich do przyjęcia do Szpitala i zarażenia innych osób. Osobę podejrzaną o zakażenie 
lekarz przyjmujący jest zobowiązany skierować do leczenia w szpitalu o profilu zakaźnym, do izolacji, kwarantanny, 
wykonania badań lub izolacji w warunkach domowych, do czego zobowiązuje go przepis art. 35 ustawy o zapobieganiu 
i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

Informujemy, że pomimo podejmowanych działań, w tym w szczególności polegających na identyfikacji osób 
zarażonych, działania te mogą nie być skuteczne w 100% i może dojść do zakażenia pacjenta wirusem SARS-CoV-2, 
ponieważ wśród zakażonych są osoby, które nie mają żadnych objawów i nawet nie wiedzą o zakażeniu, a wszyscy nie 
mogą mieć wykonanych badań w kierunku koronawirusa.  

Podstawą rozpoznania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest obecnie diagnostyka molekularna z zastosowaniem 
techniki PCR czasu rzeczywistego (RT PCR). Taka diagnostyka trwa kilka godzin i można ją przeprowadzić tylko                    
w określonych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu specjalistycznych testów, których liczba jest ograniczona. 
Dlatego nie ma możliwości wykonania badania bez wskazania medycznego. 
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………….……………….. 
DATA I PODPIS PACJENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o., ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków, 
adres e-mail: sekretariat@bonifratrzy.krakow.pl, 
nr tel.: 12 37 97 120; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
adres e-mail: iod@bonifratrzy.krakow.pl, 
listownie na ww. adres; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. D oraz art. 9 ust. 2 lit. I ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

4) Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji do poradni 
specjalistycznych; 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również                  
w formie profilowania. 
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