Załącznik nr 2.12
do Planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii w
województwie wielkopolskim

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na choroby wysoce zakaźne
Opis sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych na zakażenie lub chorobę zakaźną
albo co do których istnieje podejrzenie, że zmarły na zakażenie lub chorobę zakaźną
(podstawa prawna: § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi).
1.
a)
b)
c)

Zastosowane środki ostrożności w przypadku zgonu:
w pomieszczeniu, w którym leżą zwłoki nie mogą zbierać się ludzie;
poza niezbędnymi czynnościami dotykanie zwłok jest niedozwolone;
pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty
z którymi miała styczność, jak też środek transportu przeznaczony do przewozu zwłok
poddaje się dezynfekcji.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne powinny być natychmiast po
stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na cmentarzu w ciągu 24
godzin od chwili zgonu:
a) zwłoki niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu personel medyczny zawija w płótno
nasycone płynem dezynfekcyjnym;
b) zwłoki składa się w trumnie, na dnie której umieszczona została warstwa
płynochłonna o grubości 5 cm;
c) trumnę należy szczelnie zamknąć i obmyć z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym;
d) na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego,
odpornego na uszkodzenia mechaniczne;
e) trumnę w samochodzie transportowym zabezpiecza się przed przesuwaniem się
trumny;
f) zwłoki bezpośrednio z miejsca zgonu zawozi się na cmentarz i dokonuje
pochówku;
g) po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala
3. Transport zwłok:
a) stosowanie przepisów prawa w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi.
b) transportowanie zwłok, jeżeli jest to możliwe, jednym zespołem przewozowym.
Po każdorazowym przewiezieniu zwłok ludzkich przeprowadza się dezynfekcję
środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie (do dezynfekcji stosuje
się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym).
c) zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego
do przewozu zwłok ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie
zorganizowanych myjniach.
4. Dezynfekcja powierzchni środka transportu:
a) przeprowadzana po każdorazowym przewiezieniu zwłok;
b) przeprowadzana preparatem o szerokim spektrum działania
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5. Odpady:
a) wszystkie odpady powstałe podczas przygotowania zwłoki pochówku należy
traktować jak odpady niebezpieczne;
b) bezpośrednio po wytworzeniu, odpady umieszczać w workach odpornych na
uszkodzenia pojemnikach/workach;
c) przekazać do unieszkodliwienia (spalenie).
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