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Formularz oceny ryzyka zarażenia koronawirusem 
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 

 
Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie formularza i udzielenie wiarygodnej odpowiedzi 
na postawione pytania, poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi. 
 
Imię i nazwisko:                                                                                       Data: 
 

PESEL:    ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….                                              Tel. do kontaktu: 
 

Adres zamieszkania: 
 

Prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z prawdą! Od Państwa szczerości zależy to, czy personel 
medyczny będzie leczyć, czy też będzie czekać w kwarantannie na wyniki testów, pozbawiając 
pomocy pacjentów jej potrzebujących. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich musimy dostosować nasze 
dalsze postępowanie do udzielonych przez Państwa odpowiedzi i wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego.  
 

Informujemy, że na terenie CMS obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 
Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować odmową udzielenia świadczenia 
zdrowotnego i koniecznością natychmiastowego opuszczenia budynku.  
Podstawa prawa: § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356) w zw. z art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514). 
 

 

Wywiad kliniczny 

Czy występują u Pani/Pana następujące objawy? 
 Data wystąpienia 

objawów 

   Gorączka 38 ˚C i powyżej  TAK ❑    NIE ❑  

   Czy zażywa Pani/Pan leki obniżające temperaturę? TAK ❑    NIE ❑  

   Kaszel, biegunka, nudności i wymioty, zaburzenia węchu i smaku, 
   zapalenie spojówek 

TAK ❑    NIE ❑  

 Trudności z oddychaniem/duszności/ trudności w nabraniu powietrza 
 

TAK ❑    NIE ❑  

 Bóle mięśni/zmęczenie 
 

TAK ❑    NIE ❑  

Inne objawy ze strony układu oddechowego (jeśli TAK, prosimy wymienić 
jakie?) …………………………………………………………………………………… 

 

TAK ❑    NIE ❑  

  Czy choruje Pani/Pan na choroby przewlekłe (jeśli TAK, prosimy wymienić                 
jakie?)   ………………………………………………………………………………………… TAK ❑    NIE ❑  
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Podpis Pacjenta:                                                                                             Podpis osoby towarzyszącej:  
                                   
                                     

 
 

 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego:                          oraz                         Podpis Pacjenta (pow. 16 r. ż. do 18 r. ż.): 
 
 
                                                                   
 

 

Wywiad epidemiologiczny 
Ocena ryzyka  zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 - dotyczy 

ostatnich 10 dni   
Prosimy wypełnić bez względu na objawy 

Czy w okresie ostatnich 10 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/ 
któryś z domowników za granicą? TAK ❑ NIE ❑ 

Czy w okresie ostatnich 10 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która   

przebywała za granicą?  TAK ❑ NIE ❑ 

Czy w okresie ostatnich 10 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą 

chorą/podejrzaną o zakażenie COVID-19? TAK ❑ NIE ❑ 

Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest 
obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną? TAK ❑ NIE ❑ 

Wywiad środowiskowy 
Częstość kontaktu z innymi ludźmi (bez ochrony indywidualnej tj. bez 
maseczki)  w pracy, środkach transportu, w miejscu zamieszkania? ❑ b. często        ❑ często      ❑ rzadko 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów i osób towarzyszących 

na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). 

 

Administratorem danych jest Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o., ul Wawelska 5, Warszawa, nr telefonu: 22-592-

93-05, www.cms.waw.pl. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować 

się w następujący sposób: e-mail: iod@cms.waw.pl , tel. (22) 592-93-91lub adres korespondencyjny CMS. 

CMS Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, ich osób 

towarzyszących oraz innych osób przebywających na terenie CMS, a także realizacji obowiązków związanych ze 

stanem epidemii SARS-CoV-2 i jej przeciwdziałaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego oraz 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług Centrum. 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia ww. celu, nie dłużej niż przez 3 miesiące. 

Dane mogą być przekazane także uprawnionym organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów 

prawa (w szczególności  inspekcji sanitarnej  oraz NFZ). Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je 

na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i zgodnie z jego poleceniami, a 

także niezależni zewnętrzni usługodawcy będący odrębnymi administratorami.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

http://www.cms.waw.pl/

