
Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1)

 

Ankieta triage dla zakażeń COVID-19 
 

Imię i nazwisko pacjenta………………………………………… Data………….……….. 

 

Nr PESEL……………………………  Tel. Kontaktowy…………………………………… 

 

Kod pocztowy…………………………………………. 

 

Cel wizyty……………………………………………………………………………………. 

 

1. Czy występują lub w ciągu ostatnich 14 dni występowały objawy? 

Gorączka NIE TAK 

Kaszel (niezwiązany z chorobą przewlekłą) NIE TAK 

Bóle mięśni NIE TAK 
Bóle głowy NIE TAK 
Zapalenie gardła NIE TAK 
Katar NIE TAK 
Utrata węchu, smaku NIE TAK 
Biegunka i lub wymioty NIE TAK 

 

2. Czy Pan/Pani przechorowała COVID-19 NIE 
TAK 

 
Data…………… 

3. Czy została nałożona izolacja?  
 NIE 

TAK 

4. Czy obecnie przebywa Pan/Pani na 
kwarantannie? 

       NIE TAK 

5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni, u 
współdomowników występowały objawy ujęte 
w pkt. 1 

NIE TAK 

6. Czy współdomownik jest poddany 
kwarantannie? 

NIE TAK 

7. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpił kontakt 
wysokiego ryzyka (<2 m, bez maski, przez 
okres > 15 min) z osobą chorą na COVID-19,  

NIE TAK 

8. Czy Pan /Pani był/a szczepiona na COVID-19 
NIE 

1 dawka 2 dawka 

 
 

 

9. Czy cykl szczepień został zakończony                       
>2 tygodni temu. NIE TAK 

 



 

 
 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dojazd 34, kod pocztowy 60-631 Poznań, adres e-mail: 

sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl,  tel. 61 847 41 34. 

 

Cel przetwarzania wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 568) i jest określony interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Podstawa prawna: dane osobowe będę przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ,d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 

Retencja: dane osobowe będą przechowywane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania dokumentów. 

Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które realizują cele określone w ustawie 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem 

w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań. 

Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

4) prawo do usunięcia danych osobowych (gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),  

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by zrealizować obowiązki określone  

w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

 

 


