



Informacja dla pacjentów przyjeżdżających na leczenie do Uzdrowiska Kamień Pomorski  

Szanowni Państwo,  
w trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo personelu, w związku z epidemią koronawirusa, w 
Uzdrowisku Kamień Pomorski obowiązują następujące wymagania:  

1. Warunkiem przyjęcia pacjenta na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację jest uzyskanie ujemnego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie 
wcześniejszym niż 6 dni przed datą rozpoczęcia leczenia (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii)  

2. Przed przyjazdem do Uzdrowiska, nie wcześniej jednak niż na 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia, 
należy zgłosić się do najbliższego w miejscu zamieszkania punktu pobrań materiału do badań. Do badania 
pobrany będzie wymaz z gardła.  

3. Adresy punktów diagnostycznych, wykonujących testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, znajdą Państwo na 
stronie internetowej: pacjent.gov.pl  

4. Na leczenie lub rehabilitację do Uzdrowiska Kamień Pomorski może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa (bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, takich jak np.: gorączka, kaszel, duszność, bóle 
mięśni, utrata smaku, biegunka) i która uzyskała ujemny wynik badania w kierunku wirusa SARS CoV-2.  

5. Do Uzdrowiska nie mogą zgłaszać się osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację 
w warunkach domowych, albo same są objęte kwarantanną lub izolacją.  

6. W dniu przyjazdu, wchodząc do budynku Sanatorium, należy mieć zasłonięte maseczką ochronną usta i nos 
i zdezynfekować ręce.  

7. Należy zachowywać dystans co najmniej 2 m od innych osób i nie grupować się. 
8. Przy blacie recepcyjnym może znajdować się wyłącznie jedna osoba, z wyjątkiem opiekunów asystujących 

osobie niepełnosprawnej.  
9. Na terenie całego obiektu obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa. Obowiązku zasłaniania twarzy nie ma na 

stołówce w czasie spożywania posiłku, podczas niektórych zabiegów (o tym decyduje fizjoterapeuta), w 
czasie przebywania w swoim pokoju. Pacjent przebywający w pokoju jest zobowiązany założyć maseczkę 
podczas kontaktu z personelem, np. podczas wizyt pielęgniarsko-lekarskich. 

10. Należy regularnie, często, szczególnie po każdym powrocie do pokoju myć ręce z mydłem.  
11. Przed każdym wejściem do budynku oraz miejsc wspólnie użytkowanych, takich jak np.: stołówka, toalety, 

gabinety zabiegowe, należy zdezynfekować ręce.  
12. W trakcie pobytu na turnusie, kuracjusz zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury ciała przed 

udaniem się na zabiegi w punkcie pielęgniarskim.  
13. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszność, ból mięśni, utrata smaku, 

biegunka należy pozostać w swoim pokoju i powiadomić telefonicznie personel lub w przypadku braku 
telefonu użyć systemu przywoławczego.  

14. Należy zapoznać się z instrukcją prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania 
rękawiczek.  

15. Zabrania się pacjentom przemieszczenia pomiędzy pokojami i grupowania się w pokojach.  
16. Zabrania się opuszczania terenu Uzdrowiska bez wiedzy i zgody personelu. 
17. Przy stoliku na stołówce mogą siedzieć tylko osoby mieszkające w tym samym pokoju lub członkowie 

rodziny. 
18. W recepcji istnieje możliwość zakupienia maseczek ochronnych. 
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