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SCENARIUSZE KONTAKTÓW W KONTEKŚCIE KORONAWIRUSA

CZY CZY

osobą z pozytywnym wyni-
kiem testu na koronawirusa 
bez symptomów

osobą z pozytywnym wynikiem 
testu na koronawirusa z symp-
tomami

osobą z pozytywnym wyni-
kiem testu na koronawirusa 
(przez krótki moment i/ lub 
na dystans)

MIAŁEM/ 
MIAŁAM 

KONTAKT Z: <  

15 min

15 min

15 min

Ta ikonografia jest uproszczonym obrazowaniem nie mogącym uwzględnić każdego indywidualnego przypadku. W przypadkach indywidualnych decyduje kierownictwo szkoły lub 
Urząd ds. Zdrowia (niemiecki Sanepid).
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KATEGORIE OSÓB KONTAKTOWYCH

Wedle aktualnych szacunków lekarzy publicznych jako osoba kontaktowa zaklasyfikowany zostaje ten, kto miał kontakt z osobą 
z potwierdzonym koronawirusem w przeciągu trzech dni przed pojawieniem się pierwszych symptomów u tej osoby. Jeżeli osoba 
z pozytywnym wynikiem nie ma żadnych symptomów, należy wtedy uwzględnić trzy dni przed przeprowadzeniem testu.

►  

►  

OSOBY KONTAKTOWE PIERWSZEJ KATEGO-
RII (WYŻSZE RYZYKO INFEKCJI)

OSOBY KONTAKTOWE DRUGIEJ KATEGORII 
(NIEWIELKI RYZYKO INFEKCJI)

15 min 15 min

Osoby, z którymi zaistniał przy-
najmniej 15-minutowy kontakt 
bezpośredni, np. w ramach roz-
mowy. Do tego zaliczają się np. 
osoby ze wspólnoty życiowej w 
tym samym gospodarstwie do-
mowym lub też z grupy (razem 
się uczącej)/ grupy żłobkowej. 

►  Osoby, które miały bezpośredni 
kontakt z wydzielinami lub płyna-
mi ustrojowymi, w szczególności z 
wydzielinami z dróg oddechowych 
osoby z potwierdzonym korona-
wirusem, jak np. całowanie się, 
kontakt z wymiocinami, kaszlem 
lub kichnięciem w twarz itd.

►  ►  Poprzez dane plany miejsc siedzących grupy 
wspólnie się uczącej/ klasy/ kursu można ziden-
tyfikować uczniów, którzy siedzieli na zajęciach 
w odstępie mniejszym niż 1,5 metra od osoby 
z potwierdzonym koronawirusem, jako osoby 
kontaktowe pierwszej kategorii. 

Poprzez dostępne plany miejsc siedzących 
grupy wspólnie się uczącej/ klasy/ kursu można 
zidentyfikować uczniów, którzy siedzieli na 
zajęciach w odstępie większym niż 1,5 metra od 
osoby z potwierdzonym koronawirusem, jako 
osoby kontaktowe drugiej kategorii. 

►  Osoby, które przebywały w tym samym 
pomieszczeniu co osoba z potwierdzo-
nym koronawirusem, np. sala klasowa, 
grupa żłobkowa, miejsce pracy, które 
jednak nie miały przynajmniej 15-mi-
nutowego kontaktu bezpośredniego z 
osobą z koronawirusem.

►  Członkowie rodziny lub osoby 
z innych grup (wspólnie się 
uczących), z grup żłobkowych, 
które nie miały przynajmniej 
15-minutowego kontaktu bezpo-
średniego.

Ta ikonografia jest uproszczonym obrazowaniem nie mogącym uwzględnić każdego indywidualnego przypadku. W przypadkach indywidualnych decyduje kierownictwo szkoły lub 
Urząd ds. Zdrowia (niemiecki Sanepid).
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