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W marcu 2020 roku
pierwszy przypadek pacjenta z potwierdzonym
-CoV-2 (COVID-19)
,
do
Play wstrzymane a zabiegi
Aktualnie,
a

towania do zabiegów koniecznych do przeprowadzenia u pacjentów z potwierdzeniem lub
podejrzeniem COVID-19.
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zabezpieczenie personelu w
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dekontaminacji sali po operacji pacjenta
z COVID.
u pacjentów z wynikiem dodatnim w kierunku COVID-19 wymaga
nym odpowiednich procedur dekontaminacji
sali operacyjnej.

Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu
Konieczne jest wytycz
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Przed przeprowadzeniem zabiegu u pacjenta
z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19

z sali
zabezpieczone jednorazowymi

ami.

Dekontaminacja sali operacyjnej po
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