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Siedlce, dnia 12.03.2020 t.

szanowni państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Siedlcach, z uwagi na aktualną

sy.tuację epidemiolo giczną i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotnię, za|eca

ograniczenie świadczenia usług transportowych do krajówo w których stwierdzono

przypadki zakażenia koronawirusem SARS - CoY-2. (aktualne informacje w zaklesię

rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS - CoV-2 można uzyskaó na stronie internetOwej

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)
ponadto PPIS w Siedlcach uprzejmie prosi o ptzestrzeganie wl'tycznych

opracowanych przęz Główny Inspektorat Sanitamy na podstawie danych Europejskiego

Centrum ds" Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia

(WHO):

Jeśli byłeś w kraju w którym wystąpiły przypadki zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2 ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, dusznoŚÓ i problerny

z oddychaniem to:

. bezzwlocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną,

. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni

kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zv,ryóĆ uwagę na

występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiŁy wyżej wymienione objawy, zakoncz

kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobsenz,łrjesz wyżej wymienione objałły to:

. bęzzwłocznie, telefonicznie powiadom stacj ę sanitarno-epidemiolo giczną

. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakńnego lub oddziału obserwacyjno-

zakńnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawiru§em SARS-CoV-2
to bezzwlocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

PPIS w Siedlcach zvftaca uwagę, że niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny

zgodnie z załączonymi informacj ami.
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