
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19 
 

• Izolacja osoby zakażonej trwa 10 dni. 

• Kwarantanna dla osoby z kontaktu z osobą zakażoną wynosi 14 dni (od ostatniego 

kontaktu). 

• Obywatele Chorwacji zgłaszają się do swojego lekarza rodzinnego, 

• Obcokrajowcy kontaktują się telefonicznie z właściwym regionalnie epidemiologiem, 

NZJZ SDŽ epidemiolog: 091 151 2003, 

• Przychodnia DZ SDŽ, Doverska 2 Split: 021 669 264, 

• W przypadku wystąpienia objawów zagrażających życiu wezwać karetkę pogotowia. 

 

Goście zagraniczni, u których potwierdzono chorobę COVID-19 oraz goście zagraniczni z kontaktu 

z pacjentem z COVID-19 mogą wrócić do swoich krajów przed upłynięciem 

izolacji/kwarantanny po konsultacji z organami zdrowia publicznego kraju pochodzenia za 

pośrednictwem systemu IHR (międzynarodowe przepisy zdrowotne) oraz po porozumieniu w 

sprawie środka i sposobu finansowania ich transportu do krajów pochodzenia. Transport publiczny 

jest zabroniony. 

 

W porozumieniu z właściwym lekarzem, gościom krajowym, u których zdiagnozowano COVID19 

z łagodnymi objawami lub bez objawów choroby, zaleca się udanie się do izolacji we własnym 

zakwaterowaniu (w domu), własnym środkiem transportu i bez korzystania z transportu 

publicznego. W takim przypadku dalszą opiekę nad pacjentem prowadzi wybrany przez niego lekarz 

rodzinny lub lekarz właściwy zgodnie z miejscem izolacji/kwarantanny (w porozumieniu z 

właściwym epidemiologiem). 

Goście krajowi, którzy mają kontakt z osobą zakażoną, wracają do domu do kwarantanny, a dalszą 

troskę o nich przejmuje wybrany przez nich lekarz (w porozumieniu z właściwym epidemiologiem). 

 

Gość zagraniczny z potwierdzonym COVID-19, którego stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji oraz 

gość krajowy z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, który nie ma warunków do izolacji we 

własnym domu, powinien być zakwaterowany w zorganizowanych izolatkach przeznaczonych na 

takie potrzeby przez samorząd lokalny i to poprzez przeniesienie gości do wcześniej przygotowanego 

obiektu nadającego się do pobytu w odosobnieniu (pomieszczeniami wyznaczonymi i 

wyposażonymi przez lokalny Sztab Kryzysowy lub samorząd mogą być mieszkania, domy, 

przyczepy mieszkalne, akademiki itp.) a troskę o ich zdrowie nadal sprawuje lekarz właściwy dla 

jednostki noclegowej (w porozumieniu z właściwym epidemiologiem). To samo dotyczy gości, 

którzy są bliskimi kontaktami z pacjentem i którym należy zorganizować kwarantannę/izolację. 

 

 

U ukończeniu okresu izolacji gość zobowiązany jest do opłacenia kosztu izolacji. 

 

Rozprzestrzenianie zakażenia (nie stosowanie się do obostrzeń) jest karalne i 

będzie ścigane. 


