Instrukcja dla punktów mobilnych
POWIADOMIENIA SMS od 10.05.2020
1. Każda osoba przebywająca na kwarantannie, w 11 dniu jej odbywania, otrzyma sms
informujący o możliwości zgłoszenia się do punktu mobilnego pobrań wymazów pod kątem
zarażenia koronawirusem celem wykonania badania w kierunku COVID-19. Zgłoszenie nie jest
obligatoryjne.
2. Badanie jest zalecane, ale dobrowolne

3. Lista punktów i godzin ich otwarcia będzie dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Będzie ją można
także uzyskać pod numerem Infolinii 800 190 590.

4. Początek działania usługi – niedziela 10.05
Przykładowo:
Osoba przebywająca na kwarantannie, która 10.05.2020 będzie w 11 dniu jej trwania, otrzyma
w tym dniu sms, a zgłosić się będzie mogła na badanie TYLKO następnego dnia, tj. w 12 dniu
kwarantanny – w sytuacji z przykładu będzie to 11.05.2020.
5. Treść sms wygląda następująco:
W 12 dniu kwarantanny zrób bezpłatny test na koronawirusa. Adresy pkt. pobrań uzyskasz na pacjent.gov.pl lub
dzwoniąc pod nr 800 190 590. Ministerstwo Zdrowia

6. Osoba ta powinna w 12 dniu kwarantanny udać się własnym samochodem do wybranego przez
siebie punktu. Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem, a także
komunikacją publiczną.
7. Osoby posiadające aplikację Kwarantanna domowa otrzymają oprócz sms także
powiadomienie w aplikacji (planowane).
8. Policja na podstawie wykazu osób na kwarantannie (z systemu EWP) będzie miała wiedzę,
które osoby mogą udać się na badanie – te osoby nie będą tego dnia miały obowiązku być cały
czas w domu. Zgodnie z przepisami, osoba jest zwolniona z obowiązku przebywania w miejscu
odbywania kwarantanny na czas pobrania wymazu oraz czas przejazdu do i z punktu pobrań.

PRZEPROWADZENIE BADANIA

9. Po pojawieniu się pacjenta w punkcie pobrań należy sprawdzić w EWP na podstawie nr pesel
pacjenta (pacjent ma obowiązek posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem oraz nr pesel) czy
osoba ta znajduje się w 12 dniu kwarantanny. Jeżeli tak, należy wystawić zlecenie testu w EWP
(zgodnie z instrukcją przedstawioną na szkoleniu) oraz pobrać wymaz.
10. Po wystawieniu zlecenia w systemie EWP oraz pobraniu wymazu, należy w systemie EWP
wybrać z listy laboratorium, któremu zleca się przebadanie wymazu. W tym momencie

informacja ta jest już widoczna dla laboratorium, a tym samym wie ono że zostaną mu
dostarczone próbki. Wybór laboratorium można dokonać indywidualnie dla każdego zlecenia
lub dla grupy zleceń (informacje również były przekazywane na szkoleniu).
11. Następnie próbki należy dostarczyć do właściwego laboratorium.
12. Informacja o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do systemu EWP, a
następnie widoczna dla sanepidu – w EWP oraz dla pacjenta - na jego Internetowym Koncie
Pacjenta (pacjent.gov.pl). Do aktywowania IKP niezbędny jest Profil Zaufany.
O wynikach pacjenci będą też informowani przez laboratoria.
13. W przypadku dodatniego wyniku pacjent powinien się zgłosić do lekarza w szpitalu
jednoimiennym lub w oddziale zakaźnym. W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarnoepidemiologiczna powinna zwolnić tę osobę z kwarantanny.

