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Załącznik A. Szczegółowe zalecenia w zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w 

kontakcie z podejrzanymi lub chorymi na EVD i zwłokami  

Rekomenduje się stosowanie przynajmniej następujących środków ochronnych:  
- przy kontakcie z osobą bezobjawową, podejrzaną o zakażenie – rękawiczki jednorazowego 
użytku, maseczka na twarz z filtrem klasy 3 lub klasy 2, tzw. FFP3, FFP2 (jeśli jest dostępna) lub 
maseczka chirurgiczna,  
- przy kontakcie z osobą z objawami choroby – nienasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej 
jednorazowego użytku z długimi rękawami, mankietami i kapturem osłaniającym włosy (lub 
kombinezon wielorazowego użytku z pełną osłoną na twarz jeśli zapewniona jest możliwość jego 
skutecznej dekontaminacji przed kolejnym użyciem), okulary/ gogle ochronne chroniące spojówkę 
oka przed skażeniem lub tzw. przyłbica na twarz, maska z filtrem klasy 3 lub, jeśli jest dostępna, 
maska wielorazowego użytku z wymiennymi filtropochłaniaczami (rodzaj filtra P3), grube rękawice 
tzw. gospodarcze, zabiegowe lub rękawiczki jednorazowe (wówczas po 2 na każdą dłoń), 
naciągnięte na mankiety kombinezonu, wysoka osłona na buty jednorazowego użytku (lub buty 
gumowe wielorazowego użytku jeśli zapewniona jest możliwość skutecznej ich dekontaminacji 
przed następnym użyciem). 
 
Używane środki ochrony powinny być sprawne technicznie, nieuszkodzone, posiadać aktualne 
terminy przydatności do użycia, posiadać atest lub certyfikat zgodności. Należy pamiętać, iż istotne 
znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia mają takie elementy jak m.in. właściwa 
higiena rąk - noszenie rękawiczek nie zwalnia od właściwej higieny rąk i ścisłe przestrzeganie 
procedur dotyczących stosowania środków ochrony osobistej, a także dekontaminacji osób 
opuszczających pomieszczenie, w którym izolowany jest chory, zanim zdejmą odzież ochronną. 
 
Szersza informacja nt. środków ochrony dostępna jest pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce 
Epidemia gorączki krwotocznej w Afryce lub http://www.who.int/csr/resources/who-ipc-guidance-
ebolafinal-09082014.pdf?ua=1 
 
Rekomenduje się, aby w kontakcie ze zwłokami pacjentów zmarłych z powodu zakażenia lub 
podejrzenia zakażenia EBOV stosować te same środki ochrony, jak przy kontakcie z osobami 
chorymi lub podejrzanymi o zakażenie  EBOV. Należy przestrzegać szpitalnych procedur 
postępowania ze zwłokami oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 
r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. 
zm.). Zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu na najbliższym cmentarzu 
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