Marine Medical Service

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, III piętro biurowca Pazim
tel. 91 359 42 00 / e-mail: info@mms.szczecin.pl
www.marinemedical.pl

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Imię i nazwisko pacjenta: ...............................................................................................................................................................................
PESEL: .............................................................................................

nr tel.: .............................................................................................

e-mail.: ................................................................................................................................................................................................................
1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?
(lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

Tak

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem SARS CoV-2?

Nie

Tak

Nie

Tak

3) Czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
4) Czy w ostatnich 14 dniach miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?

Nie
Tak

5) Czy występują u Pan(i) objawy:
Gorączka powyżej 38 st.

Kaszel

Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza
Tak

6) Czy u kogoś z domowników występują powyższe dolegliwości?

Nie

STOSOWANE ŚRODKI PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ:
Środki ochrony indywidualnej: maseczka, gogle, rękawiczki itp.
Tak

Podstawowe zasady higieny
Preparaty dezynfekujące

Tak

Inne metody - jeśli Tak, to jakie?

Tak

Nie

Nie
Nie

...............................................................................................

Badania diagnostyczne w kierunku SARS Cov2?
Tak

Nie

Data pobrania .................................................... Wynik

ujemny

dodatni

Rtg klatki piersiowej: data badania ........................................................... Wynik .........................................................................................
Czy była Pani / Pan poddany kwarantannie z powodu podejrzenia SARSCov 2?
Tak

Nie

Data ....................................................

Czy był Pan / Pani poddany izolacji / hospitalizacji / leczeniu z powodu Covid?
Tak

Nie

Data ....................................................

temperatura ciała

..............................................................
data wypełnienia

data

godzina

..............................................................
czytelny podpis pacjenta

wynik

..............................................................
pieczątka i czytelny podpis
osoby zbierającej dane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAZIM Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pazim.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Nie

