
RKO z podejrzeniem Covid-19 

1.Przed zbadaniem pacjenta oraz rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej 

i monitorowania   rytmu serca załóż: maskę FFP2 / FFP3, gogle/przyłbicę, 

kombinezon i rękawiczki( dwie pary ); 

2. Rozpoznaj zatrzymanie krążenia na podstawie obserwacji braku oznak 

życia i normalnego oddychania oraz oceny rytmu ; 

Nie przykładaj ucha ani policzka w okolice ust pacjenta w celu 

wysłuchania lub wyczucia jego oddechu;  

3.Wezwij Ratownictwo Medyczne Tel. 999/112 poinformuj dyspozytora o 

NZK oraz podejrzeniu u pacjenta COVID-19;  

4. W razie stwierdzenia rytmu do defibrylacji (migotania komór lub 

częstoskurczu komorowego bez tętna ) jak najszybciej ją wykonaj. Dzięki 

wczesnemu przywróceniu krążenia można uniknąć konieczności 

zabezpieczenia dróg oddechowych i wspomagania wentylacji; 

5. Uciskanie klatki piersiowej: uciskaj na środku klatki piersiowej z 

częstotliwością 100/min, głębokość 5/6cm; 

Pamiętajmy, że ubranie ochronne mocno ograniczy nam ruchy a 

maska  utrudni oddychanie przez co powinno się zmieniać po 1 

minucie uciskania klatki piersiowej!; 

5. Zabezpieczenie dróg oddechowych: załóż rurkę UG oraz wentyluj 

workiem samorozprężalnym z filtrem małymi objętościami przez maskę 

twarzową / rozważ intubację dotchawiczą. Przy braku możliwości 

udrożnienia górnych dróg oddechowych oraz wentylacji  połóż na twarzy 

pacjenta ręcznik lub inną tkaninę by zakryć jego usta i nos ( ograniczy to 

kontakt z wydzielinami pacjenta ); 

Nie wentyluj pacjenta metodą usta-usta! Ogranicz do minimum 

kontakt z wydzielinami pacjenta!; 

6. Zatrzymanie krążenia może być spowodowane bezpośrednio przez 

COVID-19 lub przez chorobę współistniejącą. Ważne jest, aby podjąć 

próbę ustalenia i leczenia przyczyny odwracalnej(4H, 4T); 

7. Cały sprzęt użyty podczas RKO należy zutylizować lub zdezynfekować 

zgodnie z zaleceniami producenta i wewnętrznymi wytycznymi. Wszystkie 

powierzchnie, na których leżały przyrządy do RKO  także wymagają 

dezynfekcji zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi; 



8. Należy zdjąć środki ochrony indywidualnej w bezpieczny sposób, by 

samemu uniknąć zakażenia, i wyrzucić go do odpowiedniego pojemnika 

zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi. Ważną rolę w zapobieganiu 

zakażenia odgrywa higiena rąk. Należy je dokładnie umyć wodą i mydłem 

oraz środkiem na bazie alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 PIERWSZA POMOC Z PODEJRZENIEM Covid-19 

1. Przed udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu, jeżeli to 

możliwe wykonaj wywiad przez telefon w kierunku Covid-19 ( kontakt z 

osobami z zagranicy, osobami w kwarantannie czy chorymi na Covid-19;  

ogólne osłabienie, infekcja górnych dróg oddechowych, duszność, 

gorączka czy suchy kaszel); 

2. Jeżeli wywiad w kierunku Covid-19 dodatni ubierz środki ochrony 

indywidualnej( maskę FFP3, gogle/przyłbicę, kombinezon i rękawiczki ); 

3. Poszkodowanemu ubierz maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki; 

4. Zmierzyć temperaturę ciała poszkodowanemu termometrem 

bezdotykowym w okolicy skroni z odległości około 2cm; 

5. Zwróć uwagę na wysiłek oddechowy, liczbę i jakość oddechu; 

6. Oceń tętno oraz saturację za pomocą pulsoksymetru; 

7. Wezwij Ratownictwo Medyczne tel: 999,112- koniecznie poinformuj 

dyspozytora o możliwości zakażenia poszkodowanego Covid-19; 

8. Przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu unikaj kontaktu z 

jego wydzielinami i wydalinami; 

9. Przestrzegaj zasad aseptyki i antyseptyki; 

10. Czynności ogranicz do niezbędnego minimum; 

11. Pamiętaj, że w kombinezonie będziesz miał ograniczone ruchy; 

12. Cały sprzęt użyty podczas udzielania pierwszej pomocy, należy 

zutylizować lub zdezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta i 

wewnętrznymi wytycznymi. 

13. Należy zdjąć środki ochrony indywidualnej w bezpieczny sposób, by 

samemu uniknąć zakażenia, i wyrzucić go do odpowiedniego pojemnika 

zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi. Ważną rolę w zapobieganiu 



zakażenia odgrywa higiena rąk. Należy je dokładnie umyć wodą i mydłem 

oraz środkiem na bazie alkoholu. 

 

 


