
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne 

bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad 

higieny. 

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych 

oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się 

koronawirusem. Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza,  

że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem 

lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Podczas kaszlu lub kichania, należy zakryć usta i nos.  

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów 

grypopodobnych, zachęca się do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań 

z innymi osobami. W tym wypadku należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-

epidemiologiczną lub zgłoś się do najbliższego oddziału obserwacyjno-zakaźnego: 

LESZNO 

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Lesznie 

Numer Kontaktowy:    655 26 15 15 

Numer alarmowy: 603 687 942 

POZNAŃ 

      

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: Numer kontaktowy: 61 873 92  95 
     

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: Numer kontaktowy: 61 859 03 36,  539 524 935, 504 907 994 

KONIN 
      

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: Numer kontaktowy: 61 873 92  95 
     

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994 

KALISZ 
      

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: Numer kontaktowy: 62 757 91 94 
     

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994 

WROCŁAW       

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Tel. 71 395 75 20 (IP —

zakaźna) Tel. 71 395 75 50 (Ordynator — I oddział zakaźny) Tel. 71 395 75 35 (lekarz dyżurny) Tel. 

71 395 75 30/533/529 (pielęgniarka dyżurna) Tel. 71 395 75 91 (Ordynator — II oddział zakaźny) Tel. 

71 395 75 31 (lekarz dyżurny) Tel. 71 395 75 15 (pielęgniarka dyżurna)  

 



Sprawdzone źródła informacji o koronawirusie, można znaleźć w serwisach instytucji 

publicznych, na stronach: ww-w.gis.gov.pl www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer 

bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590. 

Prosimy również o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej 

odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak 

zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę, 

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby 

zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne 

zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów 

medycznych. 
 

http://ww-w.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus

