
KOMUNIKAT z dnia 28.03.2020r., stan na godzinę 13.00 

Za skuteczność wdrożonych działań, za opanowanie w tej trudnej sytuacji i za gotowość niesienia wyjątkowej 
pomocy na rzecz naszych Pacjentów BARDZO MOCNO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRACOWNIKOM szpitala.  

Od dnia 20.03.2020r. pozostaje ograniczony dostęp do Oddziału  "Chorób Wewnętrznych i 
Gastroenterologii”. W związku z dodatnimi wynikami badań otrzymanymi 27.03.20r. po godzinie 17.30, 
przekazaliśmy 18 pacjentów z zakażeniem COVID 19 do szpitali o statusie zakaźnych lub posiadających tego typu 
oddział.  Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami część personelu pozostaje na kwarantannie. 2 pacjentów, którzy nie 
wymagali dalszej hospitalizacji pozostanie w kwarantannie domowej pod nadzorem stosownych służb. Obecnie w 
Oddziale nie ma ani jednego pacjenta, a wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne przygotowywane są do 
dezynfekcji. Wszystkie podjęte działania mają na celu przygotowanie Oddziału "Chorób Wewnętrznych i 
Gastroenterologii”  do ponownego otwarcia. Wszystkie decyzje są i będą wdrażane w ścisłej współpracy z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  O terminie otwarcia poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu zgody. 

Od dnia 24.03.2020r. do odwołania pozostaje ograniczony dostęp do Oddziału  "Chorób Wewnętrznych, 
Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego”. Wszystkie wyniki badań pobranych od pacjentów i personelu, otrzymane 
27.03.20r. są ujemne. Po konsultacji z Sanepidem badania zostaną powtórzone dla uzyskania pewności, iż nie ma 
kolejnych zakażeń.  Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami część personelu Oddziału pozostaje na kwarantannie.  

Informujemy również, iż wszystkie pozostałe wyniki badań otrzymane do dziś do godziny 13.00 są ujemne. 
Oznacza to, iż nie mamy w tej chwili na terenie szpitala żadnego pacjenta ani pracownika z potwierdzonym wynikiem 
dodatnim badania w kierunku zakażenia COVID 19. Jesteśmy świadomi jak bardzo potrzebna jest dalsza kontrola 
sytuacji dlatego w ramach całego szpitala będą prowadzone badania prewencyjne w kierunku zakażenia COVID 19. O 
otrzymywanych wynikach będziemy informować regularnie.  

O wszystkich działaniach jak i wynikach badań informujemy na bieżąco stosowne służby. Wszystkie działania 
podejmowane są w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Pozostałe Oddziały i Pracownie Szpitala funkcjonują zgodnie z ograniczeniami obowiązującymi od 
16.03.2020r. tj. wstrzymane przyjęcia i zabiegi planowe, praca poradni oraz odwiedziny. Szczegółowe informacje 
dotyczące bieżącego zakresu pracy Szpitala są dostępne na stronie brodnowski.pl 

Oddział położniczy wraz z porodówką funkcjonuje regularnie, szczegóły dotyczące zasad porodów w czasie 
epidemii na bieżąco przedstawiamy pod adresem: http://brodnowski.pl/o-szpitalu/aktualnosci/porody-i-opieka-
okolo-porodowa-wazne,572.html 

Do maksimum została zwiększona dezynfekcja pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych. Szpital dysponuje 
środkami ochrony osobistej oraz stale zwiększa stany magazynowe tego asortymentu, w miarę dostępności na rynku. 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań pozostaje zabezpieczenie pacjentów przebywających w szpitalu, 
pracowników oraz podtrzymanie dalszej pracy szpitala w wyznaczonym zakresie, w czasie stanu epidemii na terenie 
całego kraju. 

Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. 
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