WŁOSKIE POZASZPITALNE PROCEDURY
W PRZYPADKACH CHOROBY
WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
(COVID-19) – część II
Akronimy i definicje
Akronim

Pełna nazwa

C.O.

Centrum Operacyjne

D.P.I

Środki ochrony indywidualnej

I.P.C.

Infection Prevention and Control

2019-mCoV

2019 - nowy Koronawirus, został przemianowany na Sars-Cov-2

O.M.S./W.H.O.

Światowa Organizacja Zdrowia/World Health Organization

CDC

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób

INMI

Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych

OPBG

Szpital Pediatryczny Bambino Gesù

C.R.I.

Włoski Czerwony Krzyż

P.S.

Pogotowie Ratunkowe / SOR

Przypadek
prawdopodobny

Przypadek podejrzewany, którego wynik testu na SARS-CoV-2 jest
wątpliwy albo niejednoznaczny przy testach z użyciem protokołu Real
Time PCR dla SARS-CoV-2, przeprowadzonych w wybranych
laboratoriach regionalnych albo wynik jest pozytywny po zastosowaniu
testu pan-coronavirus (źródło: Ministerstwo Zdrowia).

Przypadek
potwierdzony

Przypadek z potwierdzeniem laboratoryjnym na zakażenie SARS-CoV2, przeprowadzonym w krajowym laboratorium referencyjnym Istituto
Superiore di Sanità (ISS) lub w wybranych regionalnych laboratoriach,
które spełniają kryteria wymienione w załączniku 3, niezależnie od
objawów klinicznych. (źródło: Ministerstwo Zdrowia)

Bliski kontakt

Bliski kontakt prawdopodobnego lub potwierdzonego przypadku jest
zdefiniowany jako:
- osoba mieszkająca w tym samym domu co zakażony wirusem
COVID-19;
- osoba, która miała bezpośredni kontakt fizyczny z zakażonym
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wirusem COVID-19 (np. uścisk dłoni);
- osoba, która miała niezabezpieczony bezpośredni kontakt
z wydzielinami z zakażonym wirusem COVID-19 (np. dotykanie
gołymi rękoma zużytych papierowych chusteczek);
- osoba, która miała bezpośredni (twarzą w twarz) kontakt
z zakażonym wirusem COVID-19, w odległości mniejszej niż
2 metry i trwający dłużej niż 15 minut;
- osoba, która przebywała w zamkniętym pomieszczeniu (np. klasa,
sala konferencyjna, poczekalnia szpitalna) z zakażonym wirusem
COVID-19 przez co najmniej 15 minut, w odległości mniejszej niż
2 metry;
- pracownik służby zdrowia lub inna osoba udzielająca bezpośredniej
pomocy osobom zakażonym wirusem COVID-19 lub personel
laboratoryjny zajmujący się próbkami badanymi w kierunku wirusa
COVID-19 bez użycia zalecanego sprzętu ochrony indywidualnej lub
przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej;
- osoba, która podróżowała samolotem, siedząc na jednym z dwóch
sąsiadujących siedzeń, w dowolnym kierunku, w pobliżu zarażonego
wirusem COVID-19, jego towarzysze podróży lub opiekunowie
i członkowie załogi w tej części samolotu, w której siedziała (jeżeli
zarażona osoba miała wyraźne objawy lub poruszała się po
samolocie, powodując zwiększone narażenie pasażerów, należy
uznać wszystkich pasażerów siedzących w tej samej części samolotu
lub w całym samolocie).

Zespół medyczny
Dott Carlo Piccolo
Dr. Matteo Tripodina
Dr. Giuseppe Casolaro
Dott.ssa Salwina Zambuto
Dott. Andrea Montori
Dr. Sergio Fantini
Dr.ssa Maria Annunziata Parafati
Dr.ssa Nicoletta Trani
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SUES Roma Città Metropolitana
U.O.S. Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro
[Zapobieganie i zarządzanie bezpieczeństwem pracy]
U.O.C. S.I.T.A. [szpital]
U.O.C. S.I.T.A. [szpital]
U.O.C. S.I.T.A. [szpital]
U.O. Medicina di Lavoro [Medycyna Pracy]
U.O.C. Direzione Medica Organizzativa [dyrekcja]
U.O.C. Direzione Medica Organizzativa [Dyrekcja]
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