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OKULARY

 Ochrona gałek ocznych jest niezwykle ważna w przypadku obecnej 
pandemii COVID-19. Jeśli na dłoni znajdują się wirusy, potarcie czy 
dotknięcie oka może spowodować ich wprowadzenie do organizmu i 
infekcję. Oczy są bowiem połączone z nosem kanałami łzowymi, więc 
zainfekowane łzy mogą dotrzeć do nosa — a nos i usta to z kolei wrota 
zakażenia dla COVID-19. Drogą tą wirus dostaje się do płuc, gdzie 
przede wszystkim wywołuje infekcję.





PRZYŁBICE OCHRONNE

 Przyłbice ochronne mają to samo zastosowanie co okulary czy gogle, 
natomiast są one mniej szczelne. Jeśli posiadamy wcześniej 
wymienione środki ochrony gałek ocznych możemy ją zastosować jako 
dodatkową ochronę oczu przed wirusem SARS-CoV-2 



MASKI OCHRONNE 

 Posiadamy dwa typy masek: 
 FFP2



MASKI OCHRONNE 

 FFP3



SKUTECZNOŚĆ MASEK

Parametr FFP2 FFP3

Opis średni poziom ochrony,
stężenie aerozolu ≤ 10×NDS

wysoki poziom ochrony,
stężenie aerozolu ≤ 20×NDS

Skuteczność filtracji [%] 94 99

    Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w    
    ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru 



BEZPIECZNY CZAS PRZEBYWANIA W 
MASKACH

 FFP2- 4h
 FFP3- 8h
 W przypadku zamoczenia lub uszkodzenia mechanicznego maska traci 

swoje właściwości i powinna być bezwzględnie wymieniona na nową 



ZAKŁADANIE MASEK FFP2

 Przed założeniem maski należy oczyścić ręce preparatem zawierającym 
alkohol lub umyć wodą i mydłem.

 Następnie łapiemy maskę obiema rękoma za jej zewnętrzne krawędzie 
 Rozchylamy tak oby zakryła nam nos, usta i brodę 
 Przykładamy do twarzy
 Jedną ręka przytrzymujemy maskę a drugą naciągamy taśmy(gumki) na 

tylną część głowy 
 Ostatnim etapem jest dopasowanie blaszki w okolicy nosa tak aby nasza 

maska była szczelna



ZAKŁADANIE MASKI FFP3

 Przed założeniem maski należy oczyścić ręce preparatem zawierającym 
alkohol lub umyć wodą i mydłem.

 Następnie łapiemy jedną ręką zewnętrzną część maski
 Przykładamy do twarzy
 Drugą ręką naciągamy taśmy (gumki) na tylną część głowy
 Ostatnim etapem jest dopasowanie blaszki w okolicy nosa tak aby nas 

maska była szczelna



NOSZENIE MASEK OCHROONYCH
KORZYŚCI

 Noszenie masek ochronnych jak widać na wcześniejszych slajdach: 
maski FFP2 mają 94% skuteczność a maski FFP3 -99% skuteczności  w 
przypadku ochrony nas przed ekspozycja na zarażenie jakimkolwiek 
wirusem przenoszonym drogą kropelkową mówią same za siebie czy 
warto je stosować czy nie. Lekarze PPOZ powołują się na 
doświadczenia  innych krajów, które uznały, że masowe noszenie 
maseczek chroniących nos i usta pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie 
się zarazy. Trzeba pamiętać, że jesteśmy już w fazie transmisji poziomej 
koronawirusa, który zaraża drogą kropelkową wszystkich wokół. Nikt z 
nas nie wie, kto jest nosicielem, a kto zarażonym. Koronawirus jest 
bardzo agresywny.  W otoczeniu może się utrzymywać nawet kilka 
godzin. Eksperci i naukowcy wskazują jak ważnym jest zasłonięcie ust i 
nosa. Maseczka wcale nie musi być profesjonalna, z najwyższą klasą 
filtra (FFP2, czy FFP3). Przed wirusami chronią także zwykłe, 
kilkuwarstwowe, harmonijkowe, a nawet zrobione w domowych 
warunkach! Poza tym  maski mają jeszcze jedną ważną zaletę: 
ograniczają ruchy mimowolne rąk: drapanie, pocieranie, dotykanie do 
ust oraz nosa.



RĘKAWICZKI OCHRONNE 
JEDNORAZOWE

 Rękawiczki ochronne jednorazowe mają za zadanie  chronić nas przed  
wirusem poprzez dotykanie przedmiotów na których może występować 
wirus lub kontaktem z potencjalnie chorym pacjentem na COVID19, 
który  drogą kropelkową (kichając lub kaszląc)
rozprzestrzenia wirusa na osoby w jego bliskim otoczeniu lub 
przedmioty znajdujące się wokół niego.



KOMBINEZONY OCHRONNE 
JDNORAZOWE

 Posiadamy trzy rodzaje:
 Kombinezon ochronny z butem
 Kombinezon ochronny SafeGard GP
 Kombinezon ochronny MicroMax NS



KOMBINEZON OCHRONNY 
JDNORAZOWY

 Kombinezon ochrony jednorazowy ma podobne zastosowanie jak 
wcześniej wspomniane rękawiczki tyle że nie tylko chroni on naszą 
skórę ale  również odzież  wierzchnią którą mamy na sobie i może się 
ona przyczynić do rozprzestrzeniania  wirusów SARS-CoV-2



KOMBINEZON OCHRONNY Z BUTEM



KOMBINEZON OCHRONNY Z BUTEM



KOMBINEZON OCHRONNY SAFEGARD 
GP



KOMBINEZON OCHRONNY SAFEGARD 
GP



KOMBINEZON OCHRONNY MICROMAX 
NS



KOMBINEZON OCHRONNY MICROMAX 
NS



 Zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej 
(PPE) podczas epidemii COVID-19 w zależności od miejsca, personelu i 

wykonywanych czynności 
w JW 1158

AMBULATORIUM

Miejsce Personel/pacjenci Czynności
Rodzaj PPE lub 
środków ostrożności

gabinet konsultacyjny
Lekarz/ Pielęgniarka

badanie przedmiotowe 
pacjenta z objawami ze 
strony układu oddechowego

maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawiczki
ochrona oczu

gabinet konsultacyjny Lekarz/ Pielęgniarka
badanie przedmiotowe 
pacjenta bez objawów ze 
strony układu oddechowego

PPE zgodnie ze 
standardowymi zasadami 
dotyczącymi środków 
ostrożności i z oceną ryzyka



AMBULATORIUM

Miejsce Personel/pacjenci Czynności Rodzaj PPE lub 
środków ostrożności

gabinet konsultacyjny pacjenci z objawami 
ze strony układu 
oddechowego

jakiekolwiek zaopatrz pacjenta w 
maseczkę 
chirurgiczną, o ile ją 
toleruje

gabinet konsultacyjny pacjenci bez objawów 
ze strony układu 
oddechowego

jakiekolwiek PPE niewymagane

gabinet konsultacyjny personel sprzątający po konsultacji 
pacjenta z objawami 
ze strony układu 
oddechowego i 
między konsultacjami

maseczka chirurgiczna
fartuch z długim 
rękawem
grube rękawice 
gumowe
ochrona oczu (w razie 
ryzyka zachlapania 
materiałem zakaźnym 
lub środkami 
chemicznymi)
wysokie lub pełne 
gumowe obuwie 
robocze



AMBULATORIUM

Miejsce Personel/pacjenci Czynności Rodzaj PPE lub 
środków ostrożności

poczekalnia pacjenci z objawami ze 
strony układu 
oddechowego

jakiekolwiek zaopatrz pacjenta w 
maseczkę chirurgiczną, 
o ile  ją toleruje 
niezwłocznie przenieś 
pacjenta do separatki 
lub oddzielnego 
pomieszczenia

poczekalnia pacjenci bez objawów 
ze strony układu 
oddechowego

jakiekolwiek PPE niewymagane



 Zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony 
indywidualnej (PPE) podczas epidemii COVID-19 w zależności 

od miejsca, personelu i wykonywanych czynności 
w JW 1158

 Wyjazd zespołu ratowniczego JW 1158 do pacjenta  z 
podejrzeniem COVID19

Miejsce Personel/pacjenci Czynności Rodzaj PPE lub 
środków ostrożności

Baza Lekarz/Ratownik 
medyczny/ 
Kierowca Ratownik

Jakiekolwiek Maska twarzowa 
FFP3 lub FFP2
Okulary lub Gogle
Przyłbica
Rękawiczki 2 pary
Kombinezon 
ochronny
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