Załącznik nr 2.7
do Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie wielkopolskim

Procedura postępowania lekarza stwierdzającego zgon w przypadku
zgłoszenia zgonu u osób podejrzanych o zakażenie chorobą zakaźną
KORONER

KORONER

Otrzymanie zgłoszenia o zgodnie osoby od lekarza POZ,
Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej

Otrzymanie zgłoszenia od Dyżurnego CZK

KORONER
Przekazanie numeru do Dyżurnego CZK celem przekazania zgłoszenia do
weryfikacji pod nr. tel. 61 854 99 00

KORONER
Wyjazd na miejsce zdarzenia w czasie 360 minut od momentu zadysponowania –
w przypadkach losowych notatka uzupełniająca do WUW przy zestawieniu
zbiorczym

KORONER
Badanie osoby zmarłej i wystawienie karty zgonu (jeżeli zachodzi taka możliwość)

KORONER
Przekazanie informacji o zgonie osoby znajdującej się w kwarantannie lub izolacji
do właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

KORONER
Zakończenie czynności na miejscu zdarzenia

Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia zgonu poza szpitalem osób podejrzanych
o zakażenie chorobą zakaźną
Zgłoszenie o osobie zmarłej przez: Dyspozytora Medycznego, Policję, Straż Pożarną,
Inspekcję Sanitarną, lekarza POZ, NIŚOZ, rodzinę osoby zmarłej
Dyżurny ZK

Zgłoszenie telefoniczne na
całodobowy numer 61 854 99 00

Dyżurny CZK
Zebranie danych (imię, nazwisko osoby zmarłej,
adres, PESEL, telefon kontaktowy) oraz
sprawdzenie w zgłoszeniach czy nie było już
realizowane wcześniej przez poprzednią zmianę

Dyżurny CZK
urzędu Marcin Kowalski 513 933 721, Paweł
Potwierdzenie czy dana osoba znajduje
się 666
w kwarantannie
Ludek
067 502) lub izolacji (EWP ) weryfikacja:
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego tel. 61854 99 99 lub 722 323 036

TAK
osoba zmarła znajduje się w kwarantannie lub izolacji

NIE
osoba zmarła nie znajduje się w kwarantannie lub
izolacji

Dyżurny COVID WUW ZD/ Dyżurny CZK
Zadysponowanie Koronera
Przyjęcie zgłoszenia przez Dyżurnego CZK i przekazanie
danych oraz adresu osoby zmarłej pod numer :

……………………….

Przekazanie informacji do zgłaszającego, że nie jest to stwierdzenie
zgonu u osoby przebywającej w izolacji lub kwarantannie i
wskazanie, że zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez
lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Stwierdzenie
zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin
dokonywanych przez lekarza lub, w razie jego braku, przez inną
osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy
czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą
obciążać rodziny zmarłego.

Dyżurny CZK
Powiadomienie policji o zadysponowaniu koronera
na miejsce zdarzenia pod nr. tel. …………………………..

Dyżurny CZK

Opcjonalne przekazanie prośby o zadysponowanie
patrolu policji do miejsca zdarzenia przez dyżurnego
(jeżeli koroner określi taką potrzebę)

wpisanie przekazanego zgłoszenia do ewidencji
zgłoszeń w celu weryfikacji wykorzystania
środków finansowych

