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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PORODACH RODZINNYCH: 

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca. 

2. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją,                               
ze styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu. 
Wszelkie objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych dyskwalifikują osobę 
towarzyszącą z uczestnictwa w porodzie rodzinnym.   

3. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom co pacjentka rodząca,                  
tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, wykonany test antygenowy oraz musi wypełnić formularz ankiety 
epidemiologicznej.  

4. Osoba towarzysząca musi  poddać się testowi antygenowemu COVID-19 (koszt pokrywa Szpital), chyba że 
posiada wynik testu PCR wykonany nie później niż 48 - 72 godzin przed przybyciem do szpitala. 

5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie 
ankiety epidemiologicznej.  

6. Pacjentka rodząca ma wykonane badania na Izbie Przyjęć przy Oddziale Położniczo – Ginekologicznym                  
i Patologii Ciąży. 

7. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę oraz ma wykonane testy w pomieszczeniu (kontenerze) przed 
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, w którym pozostaje do momentu rozpoczęcia aktywnej fazy porodu, 
o czym zostaje poinformowana przez personel oddziału, po decyzji lekarza prowadzącego poród. 

8. Osoba towarzysząca bierze udział w aktywnej fazie porodu i po jego zakończeniu i przywitaniu się                              
z noworodkiem opuszcza oddział. 

9. Personel Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Patologii Ciąży wyznaczonym ciągiem 
komunikacyjnym wprowadza osobę towarzyszącą do oddziału. 

10. Osoba towarzysząca przed wejściem do oddziału dezynfekuje ręce, nakłada nową maseczkę chirurgiczną, 
fartuch ochronny oraz rękawiczki jednorazowego użytku. Środki ochrony indywidualnej otrzymuje                       
od personelu oddziału.  

11. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu w oddziale zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec 
innych osób, poza rodzącą. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami 
osoby prowadzącej poród.  

12. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu 
medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba 
towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Traktem 
porodowym. 

13. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzysząca w wodę i suchy prowiant. 

14. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci,osoba towarzysząca zobowiązana jest 
do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala. 

15. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu. 

W sytuacji nieprzestrzegania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego osoba 
towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie  oddziału 
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