
 

                                         Gdańsk, dnia……………… 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 

 Laboratorium Diagnostyki Medycznej 

80-211 Gdańsk, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 5 

58 776 34 15 

Zlecenie Jednorazowe Wykrywanie SARS-CoV-2  

 Nr: LDM.9052…..………………………… 2020 
 

*        wypełnić literami drukowanymi     **      niepotrzebne skreślić/zastosować właściwe 

 ***   w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL – nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość      
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Zlecający badanie :                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 

ogólna pieczątka LM Bruss                                               w ………………….……………… 

                                                                                                                          

Dane pacjenta: wpisuje pacjent 

Nazwisko*: K O W A L S K I               

 
               

rok miesiąc dzień 

Imię*: R O M A N       Data urodzenia: 1 9 8 8 0 8 0 8 
 

Płeć: K/M **                                                                                                                                            PESEL***:………….88080811508…………… 

Adres zamieszkania pacjenta (rzeczywiste miejsce pobytu): OBOWIĄZKOWE  

……………………80-345 Gdańsk, ul Kwietna 66 ………………………………………..........……...…….... 

………………………………………………………………..……………….. Telefon kontaktowy: +48 123456789  OBOWIĄZKOWE 

Pacjent hospitalizowany w 

 

                                                                 ………………………………. 

                                                                           (pieczątka szpitala) 

 

Oddział    ………………………………………………  tel. kontaktowy lekarza prowadzącego/ dyżurnego……………… 

 

Podstawy skierowania: zaznacza pacjent 

□ kryterium epidemiologiczne  

□ gorączka  

□ kaszel 

□ duszność 

□ hospitalizacja i diagnostyka w kierunku wirusowego zapalenia płuc  

□ ognisko wirusowego zapalenia płuc o nieznanej etiologii 

□ inne ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Przyjmowane leki (antybiotyki, chemioterapeutyki, antywirusowe, antygrypowe, inne):  

……wpisuje pacjent……………………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                            (w ciągu ostatnich 5 dni) 

………………………………. 

                                                                           (podpis pacjenta) 

Próbka [wypełnia osoba pobierająca]: 

Rodzaj materiału: ………………………  WYMAZ  Z   NOSOGARDZIELI/ GARDŁA………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i godzina pobrania: np. 2020-04-14, godz. 14.00  

Osoba pobierająca (imię nazwisko): ………………podpis pracownika PP……………………… 

Temperatura przechowywania i transportu** temp. chłodni, temp. pokojowa 
 

Data przyjęcia próbki [wypełnia przedstawiciel laboratorium WSSE w Gdańsku]: …………………………...……………… 

Stan próbki przy przyjęciu: stan próbki odpowiedni do badań/ stan próbki nieodpowiedni do badań **[wypełnia przedstawiciel 

laboratorium WSSE w Gdańsku] 

Metodyki stosowane w Laboratorium Diagnostyki Medycznej [wypełnia przedstawiciel laboratorium WSSE w Gdańsku]: 

RT-PCR wg instrukcji producenta …………………………………………….………………………………….………………………….. 

 

Sposób odbioru sprawozdania z badania: wynik jest przekazywany zlecającemu badanie. 

Laboratorium zapewnia poufność badań, nie podaje częściowych wyników badań. 

Wyrażam zgodę na metody badań stosowane w laboratorium: TAK/ NIE** 
 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                  podpis przedstawiciela laboratorium WSSE w Gdańsku                                                                                                                                                   podpis zleceniodawcy – PPIS lub osoby upoważnionej 

                                   (osoby przyjmującej zlecenie)                                                                                                                                                                           czytelnie imię i nazwisko, imienna pieczątka 


