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1. DANE: 

 

 

2. ADRES I TELEFON KONTAKTOWY: 

 

3. Czy w ostatnich 14 dniach przebywałeś/aś za granicą:  

TAK   NIE  
 

 

4. Czy miałeś bezpośredni kontakt z osobą, z potwierdzoną infekcją SARS - CoV-2? 

TAK   NIE  
 

 

5. Czy miałeś kontakt z osobą podejrzaną o infekcję SARS – CoV – 2? 

TAK   NIE  

 
 

 

6. Czy miałeś kontakt z osobą podaną kwarantannie / nadzorowi epidemiologicznemu? 

TAK   NIE  
 

 
 

 

 

7. Czy obecnie stwierdzasz u siebie któryś z poniższych objawów ? 

 gorączka powyżej 38⁰ C 

 

 stan podgorączkowy (37,0-37,9st.C) 

 kaszel  utrata węchu 

 duszność  utrata smaku 

 trudności w oddychaniu  biegunka (>3 luźnych stolców/24h) 

 katar   

 

  

Imię :                          

Nazwisko:                          

PESEL:            

 Kompania (numer):            

Numer albumu (Indeksu):            

Ulica:                          

Miejscowość:                          

Kod pocztowy i poczta:                          

Numer telefonu:                          

W jakim terminie?                          

Proszę podać kraj przebywania:                          

W jakim terminie?                          

W jakim terminie?                          

Jak przebiegały dalsze procedury Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (poddanie kwarantannie, ilość wykonanych testów, ich 
wynik)? 

                                     
                                     

W jakim terminie?                          

W jakim okresie ta osoba przebywała na kwarantannie / nadzorze epidemiologicznym? 
                                     

Jaki był powód poddania w/w obostrzeniom? 
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8. Czy stwierdzasz u siebie występowania innych objawów chorobowych lub dolegliwości (np. zapalenie spojówek/ból 
pleców)? Jeśli tak to wymień je poniżej. 

TAK   NIE  
 

 

9. Czy byłeś poddany badaniom diagnostycznym w kierunku wirusa SARS-CoV-2? 

TAK   NIE  

 Wynik: POZYTYWNY   NEGATYWNY  
 

10. Czy byłeś poddany kwarantannie / nadzorowi epidemiologicznemu lub innym zaleceniom Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej? 
 

TAK   NIE  
 

 

Dodatkowo potwierdzam, zapoznanie się z treścią art. 161 par. 2 Kodeks Karnego „narażenie na zarażenie” 

Art. 161. § 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą 

życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.  

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

                                     

Kiedy?                          

Gdzie?                          

W jakim terminie?                          

W jakim okresie czasu?                          

Z jakiego powodu?                          

 

 

 

  -   
-     
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