
 

 
 

Zalecenia zdrowotne  
przygotowane dla Księży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  

w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 
 

 
Czcigodni Księża,  
 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą 
zakażeń, także wśród naszej kapłańskiej wspólnoty, poprosiłem specjalistów 
różnych dziedzin medycyny o przygotowanie dla nas zaleceń zdrowotnych. Bardzo 
proszę o zapoznanie się z nimi i życzliwe przyjęcie. Jesteśmy ludźmi mającymi 
ogromną ilość kontaktów z innymi osobami, dlatego dbałość o nasze zdrowie jest 
wyrazem opieki nad tymi, z którymi się spotykamy. W imię troski o własne zdrowie, 
ale też w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobro ludzi, którzy nam 
ufają, jesteśmy zobowiązani do tego, aby dać wiernym poczucie pewności, że 
duszpasterze czynią wszystko, by stworzyć w naszych parafiach komfort 
uczestnictwa w liturgii i zagwarantować bezpieczeństwo. 
  

Proszę Was, drodzy Bracia Kapłani, dbajmy o siebie, troszczmy się  
o współbraci oraz naszych wiernych i życzmy sobie wszyscy zdrowia!  

 
 

 
 

 
 
Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, 
zaburzeń smaku, zaburzeń węchu, po uzyskaniu informacji o kontakcie  
z osobą zakażoną: 
 

• Samoizolacja. 
• Poinformowanie bliskich o samoizolacji, konieczności pomocy, praca zdalna. 
• Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.  
• Odkażanie dłoni środkami na bazie etanolu. 



• Mycie rąk pod bieżącą wodą mydłem. 
• Samokontrola: monitorowanie temperatury ciała, pomiar liczby 

oddechów/min., pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tętna, monitorowanie 
saturacji przezskórnej z zastosowaniem pulsoksymetrii (pulsoksymetr 
napalcowy można zakupić w sklepach medycznych bądź w Internecie, koszt 
ok. 150 zł.).  

 
W przypadku gorączki: 

- odpoczynek, znaczne ograniczenie aktywności fizycznej; 
- dostosowanie odzieży do temperatury panującej w pomieszczeniu; 
- należy dbać o prawidłowe nawodnienie, wypijać minimum 1500-2000 ml 

płynów dziennie (nie gorących, bo dodatkowo podwyższają temperaturę  
w razie gorączki), najlepiej pić płyny letnie lub o temperaturze pokojowej); 

- dieta lekkostrawna; 
- zastosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych: paracetamol, 

metamizol (pyralgin) diklofenac (diclac, olfen,voltaren), ibuprofen (ibum); 
- stosowanie preparatu witaminy C 2 x 1000 mg; 
- stosowanie preparatu witamin z grupy B, np. B complex 2 x 1 tabl.; 
- stosowanie suplementów diety nie jest zalecane; 
- terapie eksperymentalne nie są zalecane; 
- kontrola przezskórnego wysycenia hemoglobiny tlenem – saturacja 

(pulsoksymetr). Metoda nieinwazyjna. W przypadku wartości <95%  
z towarzyszącymi objawami ze strony układu oddechowego (kaszel, 
duszność, gorączka, przyspieszona liczba oddechów), przyspieszona 
czynność serca >90/min – należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub 
wezwać Pogotowie Ratunkowe – rozważyć skierowanie do Szpitala/Oddziału 
Zakaźnego COVID-19; 

- w przypadku utrzymywania się stanów z gorączką ponad 3 dni i/lub 
wystąpienia silnej duszności z liczbą oddechów ponad 20/min., należy pilnie 
skontaktować się z lekarzem lub wezwać Pogotowie Ratunkowe, informując 
o wszystkich objawach; 

- w przypadku wystąpienia trzech z następujących objawów: utraty węchu 
i/lub smaku, kaszlu, duszności, gorączki, wskazane jest wykonanie badania 
na obecność zakażenia wirusem SARS COV2 – metoda referencyjna – 
badanie metodą PCR; 



- stosowanie antybiotyków (np. azytromycyny), chlorochiny, 
hydrochlorochiny, lopinawiru/rytonawiru oraz leków przeciwgrypowych 
(oseltamiwiru, fawipirawiru), dużych jednostek witaminy D (do 2000j 
dziennie), jest bezzasadne w odniesieniu do zakażenia SARS-CoV-2, nigdy 
nie stosuje się ich na własną rękę bez konsultacji z lekarzem; 

- stosowanie glikokortykosteroidów w stadium 1 może zwiększać ryzyko 
niekorzystnego przebiegu COVID-19 w następstwie możliwego wpływu na 
replikację wirusa – należy kontaktować się z lekarzem;  

- należy kontynuować leczenie schorzeń współistniejących w przypadku 
wielochorobowości. 

Zdecydowana większość chorych (80-90%) przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 
w sposób bezobjawowy lub skąpo objawowy, nie wymaga hospitalizacji. Ta postać 
kliniczna może jednak w niektórych przypadkach stanowić stadium 1. choroby, 
poprzedzające jej pełnoobjawową postać w stadium 2. Pacjenci w stadium 1., 
pozostający pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwykle nie 
wymagają żadnej terapii, a jedynie monitorowania stanu klinicznego. Pomocne 
w tym mogą być systemy elektronicznego monitorowania saturacji tlenem (SpO2), 
która powinna być nie niższa niż 95% (pulsoksymetr – zob. powyżej). Należy jednak 
pamiętać, że u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, 
wyjściowa saturacja bywa obniżona i nie musi oznaczać narastania niewydolności 
oddechowej spowodowanej SARS-CoV-2. 
 
Należy zwrócić uwagę, że w świetle najnowszych badań osoba 
zakażona wirusem SARS COV2 zaraża innych ludzi: 

- przez ok. 10 dni w przypadku zakażenia o przebiegu łagodnym; 
- przez ok. 20 dni w przypadku zakażenia o przebiegu średnim/ciężkim; 
- ostatecznie o zakończeniu kwarantanny decyduje lekarz rodzinny, zawsze po 

ustąpieniu objawów.   

 
Profilaktyka: 

• Rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, kąpiele itp.  
• Odkażanie dłoni środkami na bazie etanolu. 
• Mycie rąk pod bieżącą wodą mydłem, minimum 30 sekund. 
• Aktywność fizyczna (np. spacery, jeśli nie można wyjść z domu: 30 min 

ćwiczeń, rower stacjonarny, w dobrze wietrzonym pomieszczeniu).  
• Utrzymywanie dystansu społecznego od innych ludzi. 
• Ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum. 



• Ograniczenie czasowe kontaktów międzyludzkich – optymalnie max.15 min. 
• Praca zdalna w maksymalnym zakresie. 
• Częste wietrzenie pomieszczeń, w których przebywa się ponad 30 min. 
• Zasłanianie nosa i ust podczas kontaktu z drugim człowiekiem, zwrócenie 

uwagi, czy osoba, z którą jest utrzymywany w danej chwili kontakt, ma 
prawidłowo zasłonięte nos i usta. 

• Szczepienie przeciwko grypie sezonowej dla osób powyżej 65 r. ż. lub 
młodszych z wielochorobowością jest rekomendowane.  

Dieta: 
Korzystne jest stosowanie w diecie naturalnych produktów, bogatych w tzw.                    
„zmiatacze” wolnych rodników: kiszonki naturalne, czosnek, cebula, soki  
z kwiatostanów bzu czarnego, lipy, głogu, pigwy, napój z miodu, cytryny i imbiru, 
maliny – także mrożone.  
 
Dieta powinna być bogata w warzywa i owoce – najlepiej w formie surowej lub 
kiszonej (na 5 porcji warzyw – 2 porcje owoców) jedzone 5x dz.  
 
Korzystne jest też stosowanie (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) witaminy D3 
w dawce minimum 2000j dziennie.  
 
Ważne jest ograniczenie w diecie cukrów prostych, nadmiernych ilości tłuszczu 
zwierzęcego oraz utwardzonych olejów roślinnych, a także dużych ilości soli 
kuchennej (do 5g na dobę).  
 
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalny portal, gdzie każdy może 
otrzymać bezpłatną dietę. Po zalogowaniu się internauta dostaje pełny program 
żywieniowy składający się z jednej z trzech diet (1200 kcal, 1500 kcal i 1800 kcal). 
https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php   
 
O dietach także tutaj:  

• https://pacjent.gov.pl/dieta-na-wiosne 

 
 
Opracowanie:  
Lek. med. Michalina Pejska,  spec. hematolog, transplantolog (Lębork)  
Lek. med. Joanna Krzyżaniak,  spec. med. rodzinnej (Koszalin)  
Lek. med. Joanna Trybucka,  spec. hipertensjolog (Koszalin)  
Lek. med. Konrad Rydwelski,  spec. kardiolog (Koszalin)  


