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Unlikely COVID-19; małoprawdopodobny
Monitor for symptoms monitoruj symptomy
All precautions IAW OPORD must be
respected

NO
Respiratory signs with no other
explanation Objawy ze strony
układu oddechowego oddechowego

NO

YES

Patient presents to HN medical provider COVID-19 Screening
Questionare Pacjent przedstawia przedstawicielowi służby zdrowia
Państwa-Gospodarza wypełniony formularz wywiadu epidemiologicznego
First screening – in processing site (RLS cell)
In the past 14 days patient had travel
history to China, Iran, S. Korea, Japan,
Italy, France (departament Oise - Region
Hauts-de-France, region Ile-de France,
departament Sabaudia, departament
Morbiha), Germany (NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg),
Niderlands, Belgium.

OR
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Patients follow mandatory quarantine
(location designated by HN RLS authority).
Daily Information Requirement
Pacjent podlega przymusowej kwarantannie w
miejscu wyznaczonym przez dedykowaną
komórkę odpowiedzialną za wsparcie PaństwaGospodarza.

Respiratory signs and fever of
100.4 degrees F (38 C) Objawy ze
strony układu oddechowego
oddechowego i podwyższona
temperatura (powyżej 100,4 F).
Based on decision of Host Nation
Military Sanitary Inspector, after
medical examination in HN
infectious disease hospital. Zgodnie
z decyzją Wojskowego Inspektora
Sanitarnego, po konsultacji z
lekarzem chorób zakaźnych,
hospitalizacja w regionalnym
szpitalu zakaźnym lub
kwarantanna.

In the past 14 days patient had close
contact with a person known to have
COVID-19. Pacjent miał kontakt z osobą
chorą na COVID-19 w ciągu ostatnich 14
dni.

YES

Based on decision of Host Nation
Military Sanitary Inspector –
transport to nearest (regional)
infectious disease hopital.
Zgodnie z decyzją Wojskowego
Inspektora Sanitarnego transport
do regionalnego szpitala
zakaźnego.

Hospitalization
(Designated
civilian infectious
disease hospital).
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•

Service members will be on mandatory 14-day quarantine if during past two wekks she/he visited: China, Iran, South Korea, Japan,
Italy, Spain, France (departament Oise - Region Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Sabaudia, departament
Morbiha), Germany (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg), Niderlands, Belgium.
Wojskowi będą objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanna jeśli w ostatnich dwóch tygodniach podróżowali do Chin, Iranu, Korei
Południowej, Japonii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Hiszpanii.
•

Patients on quarantine will be assessed by cognizant medical staff daily (by phone or in person), for the development of fever or
symptoms of COVID-19.
Pacjenci poddani kwarantannie będą codziennie badani przez personel medyczny (telefonicznie lub osobiście) pod kątem rozwoju gorączki
lub objawów COVID-19.
•
It is strictly forbidden to travel, visit public/crowded areas, or use public transportation. All personnell must not leave training areas.
Zabronione jest opuszczanie rejonów ćwiczeń, odwiedzanie miejsc publicznych, korzystanie z transportu publicznego oraz podróże nie
związane z wykonywaniem zadań służbowych.
•

In case of injury/illness not releated to COVID-19 patient should be evacuated, if necessary, to the nearest Host Nation hospital or
designated military hospital.
W przypadku urazu/choroby nie mającej związku z COVID-19 pacjent powinien być przewieziony, jeśli wskazania medyczne tego
wymagają, do najbliższego szpitala cywilnego lub szpitala wojskowego.

