
 
 

 

 
 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 

www.szpital.wloclawek.pl; 
sekretariat@szpital.wloclawek.pl 
tel. 54 412 90 00 
 

Włocławek, dnia 12 marca 2020 r. 
 
 

Nasz znak: WSS / DN / 031 / 2020 

DOTYCZY: CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że z uwagi na konieczność podwyższenia poziomu ochrony przebywających 
w szpitalu pacjentów oraz personelu medycznego z dniem 12 marca 2020 roku.  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku wprowadza 

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. 
Apelujemy: 

− o bezwzględne przestrzeganie nakazów i zakazów wprowadzanych na terenie Szpitala; 

− o NIEPODAWANIE pacjentom hospitalizowanym jakichkolwiek przesyłek - produkty z zewnątrz 
mogą być potencjalnym źródłem zakażenia, co może spowodować dostanie się koronawirusa do 
danego oddziału, co bezwzględnie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów i personelu; 

− w przypadku Oddziałów, na których przebywają dzieci, opiekę jednoczasowo może sprawować  
wyłącznie jedna osoba pod warunkiem, że jest to bezwzględnie konieczne dla dobra dziecka; 

− powstrzymanie się od wizyt w poradniach lub w zakładach diagnostycznych (m.in. usg, rtg, tomo-
grafia komputerowa, rezonans magnetyczny) jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne,  
w szczególności jeśli osoba poddająca się badaniu jest osobą z grupy ryzyka, w szczególności 
osoby starsze oraz obciążone różnymi schorzeniami; 

− o korzystanie z teleporad zgodnie z informacjami podanymi przez NFZ oraz pod numerami  
telefonów dla poszczególnych poradni:  

− LINK DO INFORMACJI NA STRONACH NFZ:  

− https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-
przychodniach,7621.html 

− w przypadku kwarantanny domowej – nie opuszczanie jej pod żadnym pozorem. 

 

Udzielanie informacji o zdrowiu pacjentów osobom upoważnionym lub opiekunom prawnym może  
odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną. 

Jednocześnie bardzo prosimy o wyrozumiałość w zakresie możliwości wystąpienia problemów  
z kontaktem telefonicznym w oddziałach. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, ilość połączeń 
oraz rozmów z personelem medycznym Szpitala bardzo wzrosła, niemniej obecna sytuacja nie może 
uniemożliwiać wykonywania codziennych obowiązków związanych z opieką nad pacjentami,  
a informacji o pacjencie może udzielać tylko osoba kompetentna.  

Z poważaniem 

 
SPORZĄDZIŁ/A: Karolina Welka 

Tel. 664 546 181; e-mail: kwelka@szpital.wloclawek.pl 
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