
 
Załącznik nr 2 do ZW nr 28/2020 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 
Ul. Wielicka 265 
30-663 Kraków 
 

 
  

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 
Dla osób powyżej 18 roku życia wchodzących na teren Szpitala 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Cel pobytu: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………… 

Miejsce/Oddział: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wizyty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY: 

1. Czy ma Pani/Pan objawy (ok. 14 dni): 

a. gorączkę             TAK /   NIE 

b. nowy kaszel           TAK /   NIE 

c. duszność/problemy z oddychaniem          TAK /   NIE 

d. utrata węchu o nagłym początku         TAK /   NIE 

e. utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku        TAK /   NIE 

f. inne objawy chorobowe (łączone z infekcją COVID-19)        TAK /   NIE 

2. Czy osoby mieszkające wspólnie z Panią/Panem mają następujące objawy:  

a. gorączkę             TAK /   NIE 

b. nowy kaszel            TAK /   NIE 

c. duszność/problemy z oddychaniem           TAK /   NIE 

d. utrata węchu o nagłym początku          TAK /   NIE 

e. utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku       TAK /   NIE 

f. inne objawy chorobowe (łączone z infekcją COVID-19)       TAK /   NIE 

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bezpośredni kontakt z: 

a. Osobą z rozpoznaną infekcją COVID-19        TAK /   NIE 

b. Osobą podejrzaną o infekcję COVID-19         TAK /   NIE 

c. Osobą będącą w izolacji/kwarantannie        TAK /   NIE 

d. Czy przebywała Pani/przebywał Pan w obszarze wzmożonej zachorowalności na COVID-19  TAK /   NIE 

 

INFORMACJA: 
Informujemy o konieczności zakrywania maseczką nosa i ust na terenie Szpitala. 
Prosimy o przestrzeganie zasady higieny rąk oraz zachowania dystansu społecznego. 
Prosimy w miarę możliwości o niekorzystanie z wind. 
 
Oświadczam, że wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. 
Zobowiązuję się do przekazania ankiety lekarzowi w oddziale/poradni/zakładzie/pracowni/lub innej osobie, do której 
się udaję. 
 

 

……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  data                          podpis wypełniającego ankietę 
 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 znajduje się przy wejściu do 
Szpitala oraz na stronie: https://szpitalzdrowia.pl/dane-osobowe-rodo-i-newsletter/ 


