HTO HNsP Trstená
Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou spôsobenou
novým koronavírusom (COVID-19)
Aj napriek pandémii spôsobenej koranavírusom, naďalej potrebujeme k liečbe našich pacientov
krv, ktorú vieme získať len od Vás, našich darcov krvi.
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na našom
oddelení Vám oznamujeme, že až do odvolania budeme odoberať krv od darcov na telefonické
predvolanie , pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuálnej potreby Vašej krvnej skupiny sa
vzájomne dohodneme o dátume a čase darovania.
Podľa vývoja epidemiologickej situácie a spotreby transfúznych liekov obnovíme odbery aj
u neohlásených darcov krvi, o čom Vás budeme včas informovať.

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie COVID-19 sme na našom pracovisku zaviedli
sprísnené hygienické opatrenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia ochrany darcu, personálu
a bezpečnosti transfúznych liekov.
V záujme obmedzenia kontaktu nerizikových darcov s rizikovými darcami, resp. kontaktu personálu s rizikovými darcami, je zavedený režim už pri vstupe darcov krvi na transfúziologické pracovisko.
Darcovia môžu vstupovať na pracovisko:
1.

len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou

2.

po dezinfekcii rúk

3. po zmeraní telesnej teploty
4. a po vyplnení Checklistu (krátky dotazník k súčasnej epidemiologickej situácii)
CHECKLIST
vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19
Priezvisko a meno : ........................................................ rod. číslo :.................................
Bydlisko :............................................................................................................................
Teplota : ……………. °C
Zmeral/a (podpis) : ............................................
(pozitívnu odpoveď zakrúžkujte)
T > 37,0°C
ÁNO NIE
Bol som posledných 14 dní v zahraničí
ÁNO NIE
Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia,
je v karanténe alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia
alebo ochorenia COVID-19
ÁNO NIE
Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov
respiračného ochorenia : suchý kašeľ, dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu,
bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie
ÁNO NIE
Dátum: ………………………… Podpis darcu: ..............……………………

Iba ak na všetky otázky darca odpovie „NIE“, môže postúpiť ďalej na transfúziologické pracovisko
a absolvovať štandardný proces darovania krvi.

V záujme bezpečnosti transfúznych liekov Vás vyzývame:

V prípade, že sa u Vás po darovaní krvi v priebehu 14 dní objavia príznaky respiračného
ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C , o tejto skutočnosti neodkladne informujte
naše transfúziologické pracovisko na tel. č. 043/5307 271 .

Vážení darcovia krvi,
za pochopenie ďakujeme. Veríme, že sa nám vzájomne podarí zvládnuť túto mimoriadnu
situáciu.
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