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Celem tego kompendium jest dostarczenie właścicielom, kierownikom 
i wszystkim pracownikom aptek niezbędnych informacji dotyczących 
postępowania w czasie pandemii. 
Zebraliśmy w nim dla Państwa informacje w zakresie:
  zachowania zasad bezpieczeństwa w aptece,

  procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  
   koronawirusem u pracownika apteki,

  komunikacji z pacjentem oraz personelem,

  prawa pracy w czasie epidemii koronawirusa,

  obowiązków i roli apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego.

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w krajach dotkniętych epide-
mią i krajach wolnych od wirusa są często pierwszym punktem kontak-
tu z systemem opieki zdrowotnej dla osób z problemami zdrowotnymi lub 
po prostu potrzebujących informacji i wiarygodnych porad. Farmaceuci  
w aptekach ogólnodostępnych są w czasie pandemii odpowiedzialni za: 

  przechowywanie odpowiednich zapasów produktów (leków, masek itp.)  
   w celu zaspokojenia popytu,
  informowanie i edukowanie społeczeństwa, 
  udzielanie rekomendacji, 
  promowanie kontroli infekcji,
  edukację pacjenta.

Źródło: Rekomendacje zdrowotne FIP, Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2: Informacje i tymczasowe wytyczne dla farmaceutów 

i pracowników aptek, Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna

WPROWADZENIE111
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JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KORONAWIRUSEM,  
PRZEZIĘBIENIEM A GRYPĄ?

?

GORĄCZKA ZMĘCZENIE BÓL GŁOWY BÓLE MIĘŚNI KASZEL KATAR,  
ZATKANY NOS KICHANIE BÓL GARDŁA BIEGUNKA ZADYSZKA, 

DUSZNOŚCI WYSYPKA UTRATA SMAKU 
I WĘCHU

ZAPALENIE 
SPOJÓWEK 

COVID-19
Wahania objawów   

od łagodnych   
do ciężkich

PRZEZIĘBIENIE
Stopniowe   

nasilanie się  objawów

GRYPA
Nagłe  nasilanie się  

 objawów

Raczej suchy Niespecyficzna

Raczej łagodny

Raczej suchy Zazwyczaj u dzieci

Z chrypką

W przypadku 
wystąpienia kataru

W przypadku 
wystąpienia kataru

Źródło: WHO Centers for Disease Control and Prevention

Występowanie objawów: Rzadko Czasami Często

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KORONAWIRUSEM,  
PRZEZIĘBIENIEM A GRYPĄ?

GORĄCZKA ZMĘCZENIE BÓL GŁOWY BÓLE MIĘŚNI KASZEL KATAR,  
ZATKANY NOS KICHANIE BÓL GARDŁA BIEGUNKA ZADYSZKA, 

DUSZNOŚCI

COVID-19
Wahania objawów   

od łagodnych   
do ciężkich

PRZEZIĘBIENIE
Stopniowe   

nasilanie się  objawów

GRYPA
Nagłe  nasilanie się  

 objawów

Raczej suchy

Łagodny

Raczej suchy Raczej u dzieci

Źródło: WHO Centers for Disease Control and Prevention

Występowanie objawów: Rzadko Czasami Często

Plik do pobrania

https://nekk.pl/uploads/media/Roznice_COVID_Przeziebienie_grypa_10_2020.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/LICZBA%20PACJENTOW.pdf


Przedstawiamy rekomendowane przez Naczelną Izbę 
Aptekarską, okręgowe izby aptekarskie oraz sanepid 
działania wraz z przykładami dobrych praktyk.

WDROŻENIE ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA  
W APTEKACH2
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CHROŃMY SIEBIE NAWZAJEM

SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA: 

PŁAĆ BEZGOTÓWKOWOZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ
OD INNYCH OSÓB 1,5 m

1,5 m

DEZYNFEKUJ RĘCEZASŁANIAJ USTA I NOS

Należy poinformować o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w aptece – 
poprzez plakaty umieszczone w strefie wejścia, w miejscu widocznym dla pacjentów.1.

Pliki do pobrania

W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek kierownika możliwe jest  
prowadzenie obsługi przez okienko nocne.2.

Plik do pobrania
ODLEGŁOŚĆ OD FARMACEUTY  

ORAZ INNYCH OSÓB W KOLEJCE

SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU 

Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ 
KORONAWIRUSA PROSIMY O ZACHOWANIE  

ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

W APTECE MOŻE PRZEBYWAĆ
JEDNORAZOWO

1,5 m

PACJENTÓW
...............

https://nekk.pl/uploads/media/plakat-koronawirus_v6.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/OKIENKO_PODAWCZE.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/LICZBA_PACJENTOW.pdf
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W trakcie pracy na sali ekspedycyjnej zalecane jest używanie dodatkowych 
środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice ochronne, rękawiczki).4.Zaleca się montaż pleksi lub szyb przy pierwszym stole.3.
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6. O zasadach bezpieczeństwa oraz o preferowanej formie płatności w postaci 
bezgotówkowej należy poinformować pacjenta także wewnątrz apteki.

Plik do pobrania

Wyznaczenie strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę – w sali 
ekspedycyjnej należy umieścić szczegółowe informacje o wyznaczonych
strefach zapewniających bezpieczny dystans 1,5 metra.

5.

ZACHOWAJ
 BEZPIECZNĄ 
ODLEGŁOŚĆ 

1,5 m

Pliki do pobrania

https://nekk.pl/uploads/media/plakat-koronawirus_PION.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/STOP_BEZPIECZNA_ODLEGLOSC_PION_(1).pdf
https://nekk.pl/uploads/media/STOP_BEZPIECZNA_ODLEGLOSC_PION_(2).pdf


9

Rekomendujemy zapewnienie pacjentom rękawiczek jednorazowych (mogą 
być typu „zrywka”) lub płynu do dezynfekcji rąk. W przypadku udostępnienia 
pacjentom płynu do dezynfekcji rąk należy zamontować instrukcję mycia rąk. 
Plakat powinien zostać umieszczony również w pomieszczeniach socjalnych.

7.

Plik do pobrania

Dodatkowo w sali ekspedycyjnej należy wywiesić materiały informacyjne  
dla pacjentów przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.8.

Seniorze! 
Zadbaj o siebie
Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny 
dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. 
Seniorze! Zadbaj o siebie!

Pamiętaj!

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem?  
Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

Jeśli masz pytania, wątpliwości, 

zadzwoń na infolinię 

800 190 590

Często myj ręce wodą z mydłem – przez 
minimum 30 sekund.

Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie 
alkoholu min. 60%.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką.

Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości  
od innych osób.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

   Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych, w środkach 
komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie 
zachowanie odpowiedniego dystansu  
nie jest możliwe.

   Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc  
w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie  
w leki, załatwienie spraw urzędowych.

  Odżywiaj się zdrowo.

  Nawadniaj organizm.

www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r.

Sprawdzaj tylko wiarygodne 
źródła informacji

Koronawirus – informacje dla seniorów

    Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych  
W środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego 
dystansu nie jest możliwe.

   Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych 
Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, 
załatwianiu spraw urzędowych.

 
   Często myj ręce 

Używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu 60%.

    Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa.

   Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie 
Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu 
 lub środka dezynfekcyjnego.

   Regularnie dezynfekuj telefon 
Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem 
dezynfekującym.

   Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków 
Ogranicz dzielenie się posiłkami. Nie pij z jednej butelki.

   Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.

   Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 
Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.

   Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 
 Stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj, aby w Twojej diecie były warzywa i owoce. 
Unikaj przetworzonej żywności.

   Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie 
Posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. 
Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.

październik 2020 r.

Pliki do pobrania

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

1 5

2 6

3 7

4 8

Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni

https://nekk.pl/uploads/media/WAZNE_INFORMACJE_KORONAWIRUS_PACJENT_PLAKAT.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/5_Plakat_seniorze_zadbaj_o_siebie_a4-2.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/6_Plakat_informacje_dla_seniorow_a4-1.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/INSTRUKCJA_MYCIA_RAK.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/dezynfekcja_rak-1.pdf


10

Zalecane jest usunięcie wszelkich akcesoriów dostępnych dla pacjentów 
(kubki, butle z wodą itp.). Dodatkowo zaleca się zabezpieczenie strefy 
buforowej dla pacjentów: usunięcie z sali krzeseł, ławki (zabezpieczenie takich, 
które łatwo zdezynfekować), usunięcie kącika dla dzieci, usunięcie z ekspozycji 
dodatkowych ekspozytorów, przedmiotów prywatnych (telefony, żywność itp.).

9. 10. Rekomendujemy wprowadzenie planu codziennego mycia i dezynfekcji apteki.  
W przypadku przeprowadzenia pełnej dezynfekcji apteki warto skorzystać  
z Listy mycia i dezynfekcji apteki (listy przechowywane są na zapleczu apteki).
Więcej informacji na ten temat na str. 13-14.

Pliki do pobrania

https://nekk.pl/uploads/media/PLAN_MYCIA_I_DEZYNFEKCJI.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/LISTA_MYCIA_I_DEZYNFEKCJI.pdf
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Ważne jest wietrzenie izb ekspedycyjnych (Naczelna Izba Aptekarska zaleca 
robić to co najmniej raz na godzinę).11. 12. W celu poprawy bezpieczeństwa warto zainstalować lampę bakteriobójczą.
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Przyjęcie dostawy, przekazanie gotówki i dokumentów

1. Przyjęcie towaru od dostawcy, przekazanie gotówki i zwroty powinny odbywać się w wyznaczonym i opisanym 
pomieszczeniu „komora przyjęć” z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Rekomendowane jest ograniczenie wizyt przedstawicieli handlowych oraz osób trzecich.

Plik do pobrania

Opracował/Zatwierdził: 

Data i podpis:

Procedura obowiązuje od dnia:  

1. CEL PROCEDURY 
Celem procedury jest określenie działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 na terenie apteki 
Zasady postępowania opisane w niniejszej procedurze mają także na celu zapobiega-
nie ewentualnemu zarażeniu całej apteki i wyłączeniu placówki całkowicie z pracy na czas  
kwarantanny. 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
Procedura obowiązuje wszystkich przebywających na terenie apteki 

3. OPIS POSTĘPOWANIA

3.1  Zasady ogólne

Personel apteczny zostaje podzielony na 2 zespoły pracujące na zmiany i niemające 
ze sobą kontaktu (również poza apteką). Skład zespołów ustala kierownik apteki i jest 
niezmienny do odwołania. Taka organizacja pracy zabezpiecza funkcjonowanie apteki 
oraz zapewnia bezpieczeństwo personelu.

3.2   Zasady funkcjonowania apteki

1 Wyznaczenie strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę.

2 Należy umieścić szczegółowe informacje o wyznaczonych strefach zapewniających 
bezpieczny dystans 1,5 metra.

3 Należy umieścić informację o liczbie pacjentów obsługiwanych w aptece. Plakat po-
winien być umieszczony w strefie wejścia w miejscu widocznym dla pacjentów.  

4 Należy umieścić informację o obsłudze seniorów.

5 W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek kierownika możliwe jest prowadzenie 
obsługi przez okienko dyżurne.

6 Należy poinformować pacjenta o preferowanej formie płatności w postaci bezgotówkowej.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA APTEKI  
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Strona Strona 1 z 2

Wydanie 1

Działanie zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Procedura funkcjonowania apteki

Apteka powinna wdrożyć Procedurę funkcjonowania apteki w czasie pandemii.

https://nekk.pl/uploads/media/PROCEDURA_FUNKCJONOWANIA_APTEKI.pdf
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Rekomendujemy dwie instrukcje, które pozwolą w pełni przestrzegać zasad czystości. Celem instrukcji jest pokaza-
nie prawidłowego postępowania farmaceuty w zakresie zachowania bez pieczeństwa. 

Instrukcja nr 1 Plan mycia i dezynfekcji – lista codzienna pomoże w pełni samodzielnie przeprowadzić  
dezynfekcję pomieszczeń apteki. 
Instrukcja nr 2 Lista mycia i dezynfekcji aptekipomoże w codziennej dezynfekcji.

Rekomendacja przeprowadzenia  
dezynfekcji oraz mycia pomieszczeń apteki

Środki, którymi powinna być przeprowadzana dezyn fekcja  
oraz mycie:

Do małych, trudno dostępnych powierzchni należy stosować 
preparaty na bazie alkoholi o stężeniu min. 60%, które cha-
rakteryzują się stosunkowo szerokim spektrum bójczym oraz 
szybkością działania i wysychają, nie pozostawiając smug. Do 
tego typu powierzchni najczęściej mają zastosowanie prepara-
ty w postaci aerozolu lub chusteczki.

W przypadku preparatów stosowanych do dezynfekcji du-
żych powierzchni gama substancji chemicznych i ich grup 
jest o wiele bogatsza. Zastosowanie znajdują tutaj preparaty 
chlorowe ze względu na szerokie spektrum działania i moż-
liwość używania ich w obecności zabrudzeń biologicznych. 
Są tanie i skuteczne. Ich stosowaniu towarzyszą jednak pew-
ne ograniczania uniemożliwiające ich używanie w obecności 
pacjentów - wynikają z uciążliwego zapachu i dużej toksycz-
ności. Obecnie największą grupą produktów są aminy i ich 
pochodne (QAV). Stosunkowo niski koszt, dobre właściwości 
myjące, szerokie spektrum działania i mała uciążliwość spra-
wiają, że cieszą się dużą popularnością. Sprawą istotną jest, 
aby używać odpowiednich preparatów zarówno do małych, 
jak i dużych powierzchni, a także odczytywać spektrum dzia-

łania dla czasów nie dłuższych niż 15 minut. Oczywiście krót-
szy czas działania jest mile widziany, zwłaszcza w przypadku 
preparatów w postaci aerozolu. 

Do dezynfekcji powierzchni należy stosować preparaty dezyn-
fekcyjne gotowe do użycia.

UWAGA!
W przypadku przelewania preparatu do bu-
telek lub dozowników o mniejszej pojemno-
ści należy je odpowiednio i w sposób trwały 
opisać i oznakować (zgodnie z kartą charak-
terystyki danego preparatu) w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa, np. przypadkowego spo-
życia!
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Nazwa urządzenia,  
sprzętu, miejsca

Częstotliwość Potwierdzenie wykonania czynności – data i podpis

Co  
2 godziny

Codzien-
nie

Ponie-
działek

Data

Wtorek

 
Data

Środa

 
Data

Czwartek

 
Data

Piątek

 
Data

Sobota

 
Data

Niedziela 

 
Data

Strefa wejścia (drzwi, witryny, 
klamki, uchwyty itp.) D M 

Posadzki na sali  
ekspedycyjnej M + D

Pierwszy stół – kasy fiskalne D

Komputer wraz z klawiaturą, 
monitory i drukarki D

Terminale płatnicze, telefony D

Pierwszy stół – blaty M + D
Zabezpieczenie z pleksi  
(nie alkoholem, tylko ciepłą 
wodą z mydłem)

M + D

Zabezpieczenie szyba M + D

Inne przedmioty znajdujące 
się przy pierwszym stole M + D

Okienko wydawcze w godzi-
nach używania ciągłego D M

Okienko wydawcze w nocy M + D

Receptura – szafy i blaty M + D

Receptura – urządzenia  
i utensylia M + D

Posadzki na sali i zapleczu M + D

Lodówki z lekami M + D

Toalety – podłogi M + D

Toalety – umywalka, lustro M + D

Toalety – muszla sedesowa M + D

Legenda: D – dezynfekcja, M – mycie, M + D – mycie i dezynfekcja

Nazwa urządzenia, sprzętu, miejsca
Posadzki na sali ekspedycyjnej

Strefa wejścia (drzwi, witryny, uchwyty itp.)

Okienko wydawcze w godzinach używania ciągłego

Okienko wydawcze w nocy

Sala ekspedycyjna – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Kasa fiskalna – pierwszy stół

Terminale płatnicze

Komputery, klawiatury, drukarki, monitory  

Blaty – pierwszy stół

Zabezpieczenia z pleksi (nie myjemy alkoholem)

Zabezpieczenia szyba

Inne przedmioty znajdujące się przy pierwszym stole

Lodówki z lekami

Szyby w regałach

Posadzki na zapleczu

Pomieszczenie socjalne – szafki

Pomieszczenie socjalne – naczynia, sztućce, kubki itp.

Pomieszczenie socjalne – stół, krzesła

Biuro – szafy

Biuro – meble użytkowe

Biuro – telefon, komputer, inne przedmioty

Magazyn – ściany

Pojemniki, regały towarowe

Receptura – szafy i blaty

Receptura – urządzenie i utensylia

Szafki pracownicze

Pomieszczenia na zapleczu – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Śmietniki i pojemniki na odpady

Toalety – podłogi

Toalety – umywalka

Toalety – muszla sedesowa

Toalety – kafelki na ścianach, lustro, drzwi

Pozostałe pomieszczenia sanitarne

Lampy, oświetlenie

✓

Ważne! Zalecane jest:
	usunięcie jednorazowych akcesoriów dostępnych dla 

pacjentów (kubki, butle z wodą itp.)

	zabezpieczenie strefy buforowej dla pacjentów: usunięcie 
z sali krzeseł, ławek (zabezpieczenie takich, które łatwo 
zdezynfekować), usunięcie kącika dla dzieci

	usunięcie z sali ekspedycyjnej dodatkowych 
ekspozytorów itp. 

	usunięcie przedmiotów prywatnych (telefonów, żywności 
itp.)

	odwołanie wizyt przedstawicieli handlowych

	nieprzyjmowanie kurierów w pomieszczeniach 
aptecznych

Lista mycia i dezynfekcji aptekiPlan mycia i dezynfekcji 
– lista codzienna

Plik do pobrania Plik do pobrania
Nazwa urządzenia,  
sprzętu, miejsca

Częstotliwość Potwierdzenie wykonania czynności – data i podpis

Co  
2 godziny Codziennie

Poniedzia-
łek

Data

Wtorek

 
Data

Środa

 
Data

Czwartek

 
Data

Piątek

 
Data

Sobota

 
Data

Niedziela 

 
Data

Strefa wejścia (drzwi, witryny, 
klamki, uchwyty itp.) D M 

Posadzki na sali  
ekspedycyjnej M + D

Pierwszy stół – kasy fiskalne D

Komputer wraz z klawiaturą, moni-
tory i drukarki D

Terminale płatnicze, telefony D

Pierwszy stół – blaty M + D

Zabezpieczenie z pleksi  
(nie alkoholem, tylko ciepłą wodą  
z mydłem)

M + D

Zabezpieczenie szyba M + D

Inne przedmioty znajdujące się przy 
pierwszym stole M + D

Okienko wydawcze w godzinach 
używania ciągłego D M

Okienko wydawcze w nocy M + D

Receptura – szafy i blaty M + D

Receptura – urządzenia  
i utensylia M + D

Posadzki na sali i zapleczu M + D

Lodówki z lekami M + D

Toalety – podłogi M + D

Toalety – umywalka, lustro M + D

Toalety – muszla sedesowa M + D

Legenda: D – dezynfekcja, M – mycie, M + D – mycie i dezynfekcja

PLAN MYCIA I DEZYNFEKCJI 
– LISTA CODZIENNA

Nazwa urządzenia, sprzętu, miejsca
Posadzki na sali ekspedycyjnej

Strefa wejścia (drzwi, witryny, uchwyty itp.)

Okienko wydawcze w godzinach używania ciągłego

Okienko wydawcze w nocy

Sala ekspedycyjna – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Kasa fiskalna – pierwszy stół

Terminale płatnicze

Komputery, klawiatury, drukarki, monitory  

Blaty – pierwszy stół

Zabezpieczenia z pleksi (nie myjemy alkoholem)

Zabezpieczenia szyba

Inne przedmioty znajdujące się przy pierwszym stole

Lodówki z lekami

Szyby w regałach

Posadzki na zapleczu

Pomieszczenie socjalne – szafki

Pomieszczenie socjalne – naczynia, sztućce, kubki itp.

Pomieszczenie socjalne – stół, krzesła

Biuro – szafy

Biuro – meble użytkowe

Biuro – telefon, komputer, inne przedmioty

Magazyn – ściany

Pojemniki, regały towarowe

Receptura – szafy i blaty

Receptura – urządzenie i utensylia

Szafki pracownicze

Pomieszczenia na zapleczu – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Śmietniki i pojemniki na odpady

Toalety – podłogi

Toalety – umywalka

Toalety – muszla sedesowa

Toalety – kafelki na ścianach, lustro, drzwi

Pozostałe pomieszczenia sanitarne

Lampy, oświetlenie

✓

Ważne! Zalecane jest:
	usunięcie jednorazowych akcesoriów 

dostępnych dla pacjentów (kubki, butle 
z wodą itp.)

	zabezpieczenie strefy buforowej dla 
pacjentów: usunięcie z sali krzeseł, 
ławek (zabezpieczenie takich, które łatwo 
zdezynfekować), usunięcie kącika dla 
dzieci

	usunięcie z sali ekspedycyjnej 
dodatkowych ekspozytorów itp. 

	usunięcie przedmiotów prywatnych 
(telefonów, żywności itp.)

	odwołanie wizyt przedstawicieli 
handlowych

	nieprzyjmowanie kurierów 
w pomieszczeniach aptecznych

LISTA MYCIA I DEZYNFEKCJI 
APTEKI

https://nekk.pl/uploads/media/PLAN_MYCIA_I_DEZYNFEKCJI.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/LISTA_MYCIA_I_DEZYNFEKCJI.pdf
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W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy w aptekach wzmożone kontrole Stacji Sanitarno - Epide-
miologicznych. Dotyczą one przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. W związku z tym przygotowaliśmy zestawienie informacji, które pomogą 
w przygotowaniu apteki do kontroli i wyróżniliśmy 6 najczęściej sprawdzanych elementów:

Inne dodatkowe punkty, jakie są sprawdzane w trakcie kontroli:

 • Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem 
informacji o maksymalnej liczbie pacjentów, mogących 
jednocześnie przebywać w aptece.

 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych 
instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania 
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania 
maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
– instrukcji dezynfekcji rąk.

 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie 
codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach 
do spożywania posiłków.

 • Regularna dezynfekcja stanowisk kasowych i terminali 
płatniczych.

 • Wyznaczenie strefy bezpiecznej pomiędzy farmaceutą 
a klientem (minimum 1,5 m) poprzez umieszczenie 
taśmy na podłodze, wzdłuż linii kas oraz wyznaczenie 
bezpiecznych odległości pomiędzy osobami 
oczekującymi do stanowiska obsługi.

 • Dopilnowanie, aby pacjenci nie przekraczali 
wyznaczonych linii na podłodze.

 • Ewentualne wyznaczenie tras poruszania się po aptece.

 • Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych 
dotykiem (np. ekrany dotykowe).

 • Preferowanie płatności kartą płatniczą lub telefonem. 
Ustawienie skanera lub terminala w miejscu łatwego 
dostępu dla pacjenta.

 • Doposażenie miejsc kontaktu bezpośredniego 
z pacjentem (kasa, punkt obsługi/ sprzedaży)

 • Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; 
rekomenduje się, aby liczba osób była zgodna z liczbą 
umywalek.

 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego 
w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku  pojawienia się objawów 
chorobowych.

 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu 
(łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych.

 • Emitowanie na monitorach instrukcji postępowania 
pozwalającego na minimalizowanie ryzyka zakażenia 
SARS-CoV-2.

Czy apteka zapewnia pacjentom rękawiczki jednorazowe lub 
środki do dezynfekcji rąk.

Czy dezynfekowane są stanowiska kasowe lub obsługi przy-
najmniej raz na godzinę.

Czy zapewnione są dla pracowników rękawiczki jednorazo-
we lub środki do dezynfekcji rąk.

Czy zapewniony jest odstęp co najmniej 1,5 metra między 
stanowiskami pracy.

Czy farmaceuta mający kontakt z pacjentem zasłania usta 
i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy 
lub kasku ochronnego.

Dopilnowanie, aby pacjenci, przedstawiciele handlowi i ku-
rierzy dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz mieli zakryte 
usta i nos.

Przygotowanie do kontroli  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej



CHOROBA PRACOWNIKA  
APTEKI – SCHEMAT 
POSTĘPOWANIA33
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stwierdzony przypadek 
zakażenia SARS-CoV-2

powiatowa stacja  
sanitarno-  

-epidemiologiczna 
(PSSE)

personel 
apteki

dezynfekcja 
apteki 

przeprowadzona przez firmę 
specjalistyczną  

lub samodzielnie, zgodnie z instrukcją  
nr 1 i nr 2 (str. 15)

decyzja  
właściciela 
o otwarciu  

apteki

Zgłoszenie
Informacja 
o kwarantannie/hospitalizacji

Informacja o podjętej kwarantannie; 
zaświadczenie od inspektora  
sanitarnego

Informacja o podjętych decyzjach 
dotyczących funkcjonowania apteki

Zgłoszenie kontaktu 
z osobą zakażoną

Informacja o podjęciu 
dodatkowych kroków 
(kwarantanna)

Pracodawca przekazuje informację 
do ZUS (jako płatnik)

Zakład  
Ubezpieczeń 
Społecznych

PRACOWNIK APTEKI ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM
Sposób działania dla pracodawcy

przełożony,  
właściciel apteki

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia 
SARS-CoV-2 u pracownika/obsługi 

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przy-
padku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie 
SARS-CoV-2, nie powinni przychodzić do pracy, powinni 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z wła-
ściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemio-
logiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poin-
formować.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego In-
spektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na 
stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/korona-
wirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego 
swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerują-
cych zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsu-
nąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym 
do domu, powiadomić właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 
do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyzna-
czonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie go od innych osób.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się 
i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, po-
ręcze, uchwyty itp.).

6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaist-
niały przypadek.
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Przepisy dopuszczają też możliwość zakończenia izolacji 
pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu 
z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzin-
nych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego 
dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na za-
każenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy 
choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, 
ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następujące-
go po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. 
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych 
przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obo-
wiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny – w tym przy-
padku każda sprawa jest rozpatrywany indywidualnie. 

W przypadku chęci uzyskania zgody na skrócenie kwarantan-
ny Farmaceuta powinien skontaktować się z Powiatowym In-
spektorem Sanitarnym, by przedstawić swoją sytuację. Nie są 
akceptowane testy wykonane „prywatnie” na potwierdzenie 
zakażeniem SARS-CoV-2. (informacja na dzień 21.09.2020). 

W celu uzyskania szybszego dostępu do testów na COVID 
należy:

„W związku z powyższym, jeśli farmaceuta został narażony na 
kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, bądź 
chorą na COVID-19, powinien niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego, który pełni nadzór epidemiologiczny na danym terenie.

Wojewoda oraz wojewódzcy oraz powiatowi inspektorzy sa-
nitarni, jako organy zespolonej administracji w województwie 
są odpowiedzialni za koordynację badań w kierunku zakażeń 
SARS-CoV-2 w przypadkach, gdy ich wykonanie służy za-
bezpieczaniu prawidłowego funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej na danym terenie. Organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (PIS) są uprawnione do zlecenia badań, gdy jest to 
uzasadnione potrzebami zdrowia publicznego. W tym zakresie 
znajduje się również zabezpieczenie dostępu leków poprzez 
system aptek, którego funkcjonowanie zależy od dostępności 
personelu/wykluczenie u personelu zakażeń COVID-19.”1

Aby skrócić kwarantannę można powołać się na:

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób 
istotnych dla funkcjonowania państwa

Warszawa, 17.04.2020 r. aktualizacja 2

I. Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń 
i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

 • Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, 
w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi 
lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci.

 • Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS.

 • Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności 
SG, Policja, SOP, PSP, Służba Więzienna.

 • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 
i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, 
Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy 
administracji, wojewodowie.

 • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury 
krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych 
obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych.

 • Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów 
w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i samo-
chodowym.

II. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępo-
wania (oddzielny numer telefonu). Wdrożenie „szybkiej 
ścieżki” diagnostycznej.

 • Decyzje o zakończeniu/skróceniu kwarantanny podej-
muje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie 
przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia 
zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okre-
su wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwier-
dzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

1 Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, odpowiedź 
na pismo NIA z dn. 07.09.2020.

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu 
narażenia na zakażenie);

 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły 
objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią ob-
jawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
decyduje o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może na-
stąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia 
objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakoń-
czeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pa-
cjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż 
po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni 
muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, a tak-
że dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 
10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób 
bezobjawowych w kwarantannie.

W czasie kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu,

 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są 
zakazane,

 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma 
bliskie kontakty z innymi osobami, np. w domu – one 
również muszą zostać poddane kwarantannie,

 • występowanie objawów choroby (złe samopoczucie, 
gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić 
telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są 
objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu 
swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nało-
żenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które nie prze-
strzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości 
kary jest zawsze indywidualna.

Skrócenie kwarantanny oraz izolacji

Regulacje zakładają m.in. skrócenie czasu kwarantanny z 14 
do 10 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze sta-
nem klinicznym pacjenta. Przewidują także, że lekarz może 
zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi 
COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze stro-
ny układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od 
dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której 
objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, 
gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

Nowe zasady kwarantanny i izolacji 
od września 2020

Co warto wiedzieć? 
 • W razie jakichkolwiek kłopotów z szybkim dostępem do testu na obecność COVID-19, farmaceuta powinien zwrócić się 

o pomoc do Okręgowej Izby Aptekarskiej, do której przynależy; 

 • Może również sam wysyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informację, że jest objęty szybką ścieżką testów; 

 • Testy na obecność koronawirusa u osób, które mają do nich pierwszeństwo, można wykonać dopiero po 7 dniach. 



PRAWO PRACY  
W CZASIE PANDEMII

FAQ. Pytania najczęściej zadawane przez 
pracowników i odpowiedzi ekspertów

Przemieszczanie się w dobie koronawirusa  
– interpretacja

Rekomendacje dotyczące organizacji czasu pracy. 
Przepisy i wyjaśnienia
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PYTANIE 1
Muszę odbyć kwarantannę. Czy muszę brać L4 
i jakie otrzymam wynagrodzenie?

 Zgodnie z  przepisami Państwowy Inspektor Sani-
tarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może 
wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji oso-
by przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażo-
na, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakaże-
nie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem 
biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzja in-
spektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świad-
czeń z  tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za 
czas nieobecności w  pracy z  powodu kwarantanny 
lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas cho-
roby lub zasiłek chorobowy wypłacane przez płat-
nika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź  
do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji. 

 Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izo-
lacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby pod-
danej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czaso-
wej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to, 
wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest ono dokumentem do 
ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, 
czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekar-
skiego, pozostaje w kompetencji lekarza. Jeżeli będzie miała miej-
sce sytuacja, o której mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli gdy 

lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania 
kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla 
zdrowia publicznego, podda osobę podejrzaną o zachorowa-
nie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i  wysoce 
zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji lub 
kwarantannie oraz badaniom, również w  przypadku gdy nie 
ma decyzji inspektora sanitarnego, a następnie ubezpieczony 
otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to ubezpieczonemu 
będą przysługiwały świadczenia z tytułu choroby. Jeżeli lekarz 
leczący uzna, że w  trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwaran-
tanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest orzecze-
nie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i po-
twierdzi to, wystawiając zaświadczenie lekarskie, ubezpieczony 
może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby na ogólnych 
zasadach. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. 
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy są wypła-
cane w wysokości 80% wynagrodzenia. W przypadku gdy 
ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie 
otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora 
sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pie-
niężnych w razie choroby.

PYTANIE 3
Jakie wynagrodzenie otrzymam w przypadku 
stwierdzenia zakażenia koronawirusem, gdy 
zostanę skierowany do leczenia szpitalnego?

 Wysokość zasiłku chorobowego jest ustalana w zależności od tego, czym spowodowana jest niezdolność do wykonywa-
nia obowiązków. Poziom wynagrodzenia ze względu na zwolnienie lekarskie prezentuje poniższa tabela.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA POWÓD NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

80%
 choroba
 odosobnienie w związku z chorobą zakaźną

100%

 choroba w trakcie ciąży
 wypadek w drodze do pracy lub z pracy
  poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę 
komórek, tkanek i narządów oraz zabiegiem pobierania tych organów

 Taką decyzję podejmuje inspektor sani-
tarny. Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego 
z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziec-
kiem, jeżeli Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwo-
wy Graniczny Inspektor Sanitarny na podstawie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych u ludzi wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwa-
rantanny dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny  
dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. 
Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez 
jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością za-
pewnienia mu opieki.

FAQ. PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW I ODPOWIEDZI EKSPERTÓW

PYTANIE 2
Czy muszę odbyć kwarantannę w przypadku 
objęcia kwarantanną domownika?
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 Przerwanie urlopu pracownika reguluje art. 167 Ko-
deksu pracy, który przyznaje pracodawcy uprawnienie 
do odwołania pracownika z  urlopu, gdy wystąpiły oko-
liczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu 
oraz gdy obecność pracownika w zaistniałej sytuacji jest 
konieczna. Ważne jest, aby obie przesłanki zostały spełnione 
razem oraz to, żeby okoliczności odwołania zaistniały zarówno 
w  trakcie urlopu, jak i w  momencie jego rozpoczynania. Od-
wołanie pracownika z urlopu jest możliwe, jeżeli pracodawca 
zna miejsce pobytu pracownika i może się z nim skontaktować. 
Pracownik nie ma jednak obowiązku podawania pracodawcy 
miejsca swojego pobytu, więc próby skontaktowania się musi 
podjąć pracodawca. Tylko w  wyjątkowych sytuacjach praco-
dawca może domagać się udzielenia takich informacji, powołu-
jąc się na dbałość o dobro zakładu pracy. Odwołanie z urlopu 
traktowane jest jako polecenie i pracownik zobowiązany jest do 
podporządkowania się decyzji o odwołaniu, nawet jeżeli pra-
codawca nie podał przyczyny odwołania z urlopu bądź według 
pracownika odwołanie jest nieuzasadnione. Niezastosowanie 
się do polecenia pracodawcy i niestawiennictwo w pracy może 
skutkować pociągnięciem pracownika do odpowiedzialności 
za nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy. Art. 167 § 

2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek pokry-
cia kosztów poniesionych przez pracownika, które pozostają 
w bezpośrednim związku z odwołaniem pracownika z urlopu.  
Do takich kosztów należy zaliczyć wszystkie wydatki poniesione 
przez pracownika z tytułu opłacenia pobytu krajowego lub za-
granicznego na urlopie, a z powodu odwołania z urlopu – nie-
wykorzystanego pobytu. Tego rodzaju wydatkami są również 
koszty podróży. Dodatkowo, jeżeli w wyniku odwołania z urlopu 
pracownik wrócił wraz z rodziną, to pracodawca powinien po-
kryć wszystkie wydatki poniesione również przez członka rodzi-
ny.
 Zasadą jest, że pracownika nie można odwołać z powo-
du zaistnienia zwykłych potrzeb pracodawcy, gdyż do ustalenia 
zwykłego toku pracy służy ustalenie planu urlopów. Dodatko-
wo przyjętą w praktyce zasadą jest, że jeżeli pracownik został 
odwołany z  urlopu, a  następnie kontynuuje przerwany urlop, 
to pracodawca nie może odwołać go po raz kolejny, bowiem 
przyczyna do odwołania w takiej sytuacji powstała już w trak-
cie trwania urlopu, a nie przy jego rozpoczęciu. Za niezgodne 
z prawem należy uznać odwołanie, które ma na celu wręczenie 
przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę.

PYTANIE 5
Czy pracodawca w obecnej sytuacji może 
przerwać mój urlop?

PYTANIE 6
Cały personel apteki zostaje objęty kwarantanną. 
Czy pracownikom należy się wynagrodzenie za 
ten okres?

 Zgodnie z przepisami Państwowy Inspektor Sanitarny 
lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może wydać 
decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przeby-
wającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na 
chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub choro-
bę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego 
czynnika chorobotwórczego. Decyzja inspektora sani-
tarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z ty-
tułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas 
nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izo-
lacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub 
zasiłek chorobowy wypłacane przez płatnika składek 
lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może 
być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po 
okresie kwarantanny lub izolacji.
 Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, 
izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia oso-
by poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzecze-
nie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 
i  potwierdzi to, wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest 
ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń 
z  tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wy-
stawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompe-
tencji lekarza. Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o któ-

rej mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli gdy lekarz przyj-
mujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwa-
rantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia 
dla zdrowia publicznego, podda osobę podejrzaną o  za-
chorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną 
i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospi-
talizacji lub kwarantannie oraz badaniom, również w przy-
padku gdy nie ma decyzji inspektora sanitarnego, a następ-
nie ubezpieczony otrzyma decyzję inspektora sanitarnego,  
to ubezpieczonemu będą przysługiwały świadczenia z tytułu 
choroby. Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitaliza-
cji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uza-
sadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby i potwierdzi to, wystawiając zaświadcze-
nie lekarskie, ubezpieczony może ubiegać się o świadcze-
nia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy stan 
zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, 
pozostaje w kompetencji lekarza. Wynagrodzenie chorobo-
we i zasiłek chorobowy są wypłacane w wysokości 80% wy-
nagrodzenia. W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie 
powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekar-
skiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje 
mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

 Decyzję o zmianie godzin otwarcia lub zamknięciu 
apteki podejmuje właściciel wraz z kierownikiem. O zmianie 
godzin należy poinformować:

• NFZ
• WIF
• starostwo powiatowe
• okręgową izbę aptekarską

PYTANIE 7 
Czy w przypadku braków personalnych można 
zmienić godziny otwarcia apteki?

 Zgodnie z art. 164 § 2 Kodeksu pracy przesunięcie 
terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych 
potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spo-
wodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jeśli wy-

stąpią szczególne przypadki, w których pracodawca 
może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu wypo-
czynkowego, zgoda pracownika nie jest wymagana.

PYTANIE 4
Czy pracodawca w okresie epidemii może 
odmówić mi urlopu?



22

PYTANIE 8
Czy w okresie kwarantanny muszę brać 
zwolnienie lekarskie? Czy mogę wykorzystać 
urlop wypoczynkowy w tym czasie?

 Decyzję o kwarantannie podejmuje inspektor sanitarny zgodnie z warunkami opisanymi 
w pytaniu 1. Jeżeli pracownikowi zależy na otrzymaniu 100% wynagrodzenia, może na 
ten czas wziąć urlop wypoczynkowy.

 Rozstrzygnięcie pytania leży w Kodeksie Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2012 r. Zgodnie 
z art. 1 ust. 4: „Naruszeniem godności zawodu jest w szcze-
gólności każde zachowanie Aptekarza, które wykracza poza 
dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta – jednostki jedynej 
i niepowtarzalnej”. Pomijając aspekt możliwej odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej, ta zasada ma zastosowanie do oceny tego, 
czy aptekarz może porzucić miejsce pracy ze strachu przed 
zarażeniem się od pacjenta. Mając na uwadze dobro nadrzęd-

ne – dobro pacjenta, aptekarz nie może powołać się na wspo-
mniane prawo powstrzymania się od pracy z tego powodu, że 
pomoc pacjentowi naraża go na zachorowanie. Należy dodać,  
że pracodawca, czyli apteka, w której zatrudniony jest apte-
karz, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych wa-
runków pracy. Zatem – aptekarz nie może powstrzymać 
się od świadczenia pracy na rzecz apteki ze względu na 
dobro pacjenta, ale to pracodawca odpowiadać będzie 
za niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

PYTANIE 10
Czy mogę odmówić świadczenia pracy 
w przypadku, gdy pracodawca nie zapewni  
mi bezpiecznych warunków pracy i ochrony?

 Nie. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca nie ma obowiązku zapew-
nienia gorących posiłków.

PYTANIE 9
Czy w przypadku pracy w nadgodzinach 
pracodawca ma obowiązek zapewnić mi gorący 
posiłek i napoje?

PYTANIE 11
Czy pracodawca może nakazać mi pracę w czasie 
epidemii w godzinach nadliczbowych i jakie 
otrzymam za nie wynagrodzenie?

 Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa, 
jeśli istnieje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej 
w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub w ra-
zie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy.
Prawo pracy przewiduje także pewne grupy osób, które nie 
mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Przede wszyst-
kim ze względu na kwestie zdrowotne więcej niż 8 godzin na 
dobę nie mogą pracować osoby zatrudnione na stanowiskach 
pracy, na których występują przekroczenia najwyższych do-
puszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia. Bezwzględny zakaz nadgodzin obowiązuje w przy-
padku zatrudnienia młodocianego pracownika i kobiet w cią-
ży. Względny zakaz – możliwość nadgodzin, jeśli pracownik 
wyrazi na nie zgodę – będzie mieć natomiast miejsce w przy-
padku osób wychowujących dzieci w wieku do 4 lat czy osób 
niepełnosprawnych.
Zasadą przy rozliczaniu nadgodzin jest udzielenie pracowni-
kowi czasu wolnego odpowiadającego czasowi przepraco-
wanemu w nadgodzinach. Odbiór nadgodzin liczony jest co 
do zasady w proporcji 1 nadgodzina – 1 godzina wolna. Jeśli 
jednak zamiana nadgodzin na czas wolny nastąpi z inicjaty-

wy pracodawcy, bez wniosku pracownika, ma on obowiązek 
udzielić czasu wolnego w  wymiarze o  połowę wyższym niż 
przepracowane godziny, a  więc w  proporcji 1:1,5. Odbiór 
nadgodzin musi nastąpić do końca okresu rozliczeniowego 
– za wszystkie pozostałe nadgodziny pracodawca będzie bo-
wiem musiał wypłacić dodatek do wynagrodzenia.
W przypadku gdy ani pracownik, ani pracodawca nie zdecy-
dują się na odbiór wszystkich lub części nadgodzin, pracow-
nikowi musi zostać wypłacony za nie dodatek do wynagro-
dzenia. Co do zasady będzie on wynosił 50%. W przypadkach 
pracy w nocy, w niedzielę i święta lub w dniu wolnym od pra-
cy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 
lub w święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy będzie to natomiast dodatek w wysokości 100%. Wy-
nagrodzenie za nadgodziny pracownik powinien otrzymać 
wraz z pensją za miesiąc, w którym zostały wypracowane.
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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
ORGANIZACJI CZASU PRACY. 
PRZEPISY I WYJAŚNIENIA

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zaka-
żenia koronawirusem rekomenduje się podmiotom prowa-
dzącym apteki podjęcie dodatkowych kroków w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa personelu. Rekomendacja dotyczy 
utworzenia min. 2 zespołów, które będą pracowały na zmia-
ny bez możliwości kontaktu między sobą.
Takie zespoły mogłyby pracować np.:

 • w systemie „pół na pół” – jednego dnia pracują oba 
zespoły. Pomiędzy zmianami musi być zarządzona 
przerwa techniczna 30-60 min,

 • w systemie „dzień za dniem” – 1 zmiana, 1 dzień,  
1 zespół. Zespoły pracują naprzemiennie na zmianach 
12-godzinnych (wymagany równoważny czas pracy).

To ważne, aby taki skład zespołów był stały i niezmienny. 
Proponowane planowanie czasu pracy ograniczy do mini-
mum możliwość kontaktu między pracownikami. W każdym 
zespole musi być osoba odpowiedzialna za dezynfekcję 
pomieszczeń. Przydział grupy Pomocy Aptecznej rekomen-
duje Kierownik Apteki. 

DZIEŃ TYGODNIA ZESPÓŁ NR 1 
(07.00 – 14.00) PRZERWA ZESPÓŁ NR 2 

(14.30 – 20.00)

Poniedziałek 7 godzin 30 minut 5,5 godziny

Wtorek 7 godzin 30 minut 5,5 godziny

Środa 7 godzin 30 minut 5,5 godziny

Czwartek 7 godzin 30 minut 5,5 godziny

Piątek 7 godzin 30 minut 5,5 godziny

Sobota 8 godzin  
(08.00 – 16.00) 30 minut Wolne

DZIEŃ TYGODNIA ZESPÓŁ NR 1 ZESPÓŁ NR 2

Poniedziałek 12 godzin Wolne

Wtorek Wolne 12 godzin

Środa 12 godzin Wolne

Czwartek Wolne 12 godzin

Piątek 12 godzin Wolne

Sobota Wolne 12 godzin

System planowania pracy w następnych tygodniach jest przemienny. 
Zmiana poranna przychodzi na popołudnie i odwrotnie.

System planowania pracy w następnych tygodniach jest przemienny. 

System „pół na pół”
Apteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00, 
sobota 08:00 – 16:00.

System „dzień za dniem”
Apteka czynna od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 – 20:00

Rekomendacje dla aptek dotyczące organizacji 
czasu pracy 

Ważne: jeżeli wprowadzenie modelu pracy w 2 zespołach wiąże się ze zmianą godzin pracy apteki ogólnodostępnej 
lub punktu aptecznego, należy powiadomić odpowiednie instytucje:

 • NFZ

 • WIF 

 • urząd miejski/powiatowy

 • okręgową izbę aptekarską 

Umieścić na drzwiach apteki dobrze widoczną dla pacjentów informację o aktualnych godzinach pracy apteki. 
Wzory plakatów informacyjnych do pobrania.
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Co to jest równoważny czas pracy  
i jak go wprowadzić?

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy wykonują swoje obo-
wiązki w określonym przez pracodawcę systemie czasu pra-
cy. Mają ustalony wymiar godzin do przepracowania w danym 
dniu, tygodniu oraz okresie rozliczeniowym. Dopuszczalne jest 
stosowanie kilku różnych systemów w jednym zakładzie, z któ-
rych równoważny system czasu pracy uważany jest za jeden 
z bardziej elastycznych.

RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY  
– CHARAKTERYSTYKA

System równoważnego czasu pracy dopuszcza wydłużenie 
czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a skrócenie go w in-
nym dniu lub tygodniu bądź udzielenie dni wolnych od pracy. 
W tym systemie czas pracy należy planować tak, żeby w okre-
sie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekro-
czony. Równoważny system czasu pracy pozwala na przedłu-
żenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Warto 
pamiętać, że od tej reguły istnieją wyjątki, do których należy 
praca przy dozorze urządzeń. Wówczas dobowy wymiar czasu 
pracy może wynosić maksymalnie 16 godzin w okresie rozli-
czeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca. 
Przedłużony wymiar dobowy można również stosować:

 • przy pilnowaniu mienia,

 • przy ochronie ludzi,

 • dla pracowników zakładowych straży pożarnych i służb 
ratowniczych.

W  ich przypadku dobowy wymiar czasu pracy może zostać 
przedłużony do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym jednego 
miesiąca. Po każdym dniu wykonywania pracy w wydłużonym 
dobowym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje 
odpoczynek przez co najmniej liczbę przepracowanych go-
dzin. Z kolei gdy nie wydłużono dobowego wymiaru, wówczas 
odpoczynek musi wynosić co najmniej 11 godzin.
Podczas stosowania równoważnego czasu pracy powinna 
zostać zachowana przeciętna tygodniowa norma czasu pra-
cy, która wynosi 40 godzin. Należy pamiętać, że norma tygo-
dniowa jest normą przeciętną. Oznacza to, że można w  jed-
nym tygodniu zaplanować nawet 60 godzin pracy (5 dni po 12 
godzin), a w pozostałych tygodniach okresu rozliczeniowego 

odpowiednio mniej. Należy jednak mieć na uwadze, by zosta-
ło zachowane prawo do odpoczynku pracownika. W każdym 
tygodniu pracownikowi wykonującemu pracę w równoważnym 
systemie czasu pracy przysługuje prawo do odpoczynku tygo-
dniowego (co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczyn-
ku). W przypadku równoważnego systemu pracy pracownikowi 
należy zapewnić w okresie rozliczeniowym liczbę dni wolnych 
odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wol-
nych od pracy w  przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 
przypadającym w tym okresie.

RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY MOŻE BYĆ 
STOSOWANY:

 • z pracą zmianową,

 • z pracą w niedziele i święta,

 • z indywidualnym rozkładem czasu pracy.

Stosowanie równoważnego systemu czasu pracy jest czaso-
chłonne, ponieważ wymaga planowania pracy dla każdego 
okresu rozliczeniowego.

KIEDY MOŻNA ZASTOSOWAĆ RÓWNOWAŻNY  
SYSTEM CZASU PRACY?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu pracy równoważny system czasu 
pracy może być stosowany, jeśli jest to uzasadnione rodzajem 
pracy lub jej organizacją, w okresie rozliczeniowym nieprzekra-
czającym miesiąca. Może on być stosowany np. w gastronomii, 
hotelarstwie, handlu, rolnictwie, żegludze, zakładach fryzjerskich 
i  kosmetycznych, ochronie, zakładowych strażach pożarnych, 
zakładowych służbach ratowniczych czy też na stacjach ben-
zynowych. System ten pozwala na przedłużenie dobowego wy-
miaru czasu pracy do 12 godzin w trakcie jednomiesięcznego 
okresu rozliczeniowego. Jednak w uzasadnionych przypadkach 
można wydłużać okres rozliczeniowy i  dobowy wymiar czasu 
pracy:

 • przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków 
atmosferycznych można wydłużyć okres rozliczeniowy 
do 4 miesięcy,

 • przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub 
związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu 

do pracy można wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy 
maksymalnie do 16 godzin, w  okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym jednego miesiąca,

 • przy pracach polegających na pilnowaniu mienia 
lub ochronie osób oraz w przypadku  pracowników 
zakładowych straży pożarnych i  zakładowych służb 
ratowniczych można wydłużyć dobowy wymiar 
czasu pracy maksymalnie do 24 godzin, w  okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Według przepisów dobowy wymiar czasu pracy nie może 
przekroczyć 8 godzin:

 • u  pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach 
pracy, na których występują przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodli-
wych dla zdrowia,

 • u pracownic będących w ciąży,

 • u pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończe-
nia przez nie 4. roku życia, bez ich zgody.

Pracownikom za czas nieprzepracowany w związku ze zmniej-
szeniem wymiaru czasu pracy przysługuje prawo do wynagro-
dzenia.

JAK WPROWADZIĆ RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU 
PRACY?

W przypadku zmiany i stosowania kilku systemów czasu pracy 
przepisy wewnątrzzakładowe muszą zawierać informacje o tym 

fakcie. O stosowanych w firmie systemach czasu pracy można 
informować w:

 • układzie zbiorowym pracy,

 • regulaminie pracy,

 • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia 
regulaminu pracy (zatrudnia mniej niż 50 pracowników).

W  informacji o  stosowanym systemie czasu pracy należy 
podać:

 • ile osób będzie obejmował równoważny system czasu 
pracy,

 • informację o  liczbie godzin – mogą być różne wymiary 
dobowe w poszczególnych dniach,

 • kiedy będzie następowało równoważenie przekroczenia 
dobowej normy czasu pracy,

 • okres rozliczeniowy.

Informacja o systemie czasu pracy powinna być podana przed 
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, wchodzi w życie po 14 
dniach od obwieszczenia. Na przyklad jeśli informacja umiesz-
czana jest 27.03.2020 r., to nowy okres rozliczeniowy obowiązuje 
od 01.05.2020 r. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rowno-
wazny-system-czasu-pracy-charakterystyka-system
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Zasady i zmiany wystawiania  
recept farmaceutycznych od 01.04.2020 r.

1. Kiedy farmaceuta może wystawić receptę?

2. Jaką ilość leku farmaceuta może przepisać na recepcie?

Recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp,  z zastrzeżeniem produktów leczniczych za-
wierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

OBECNIE W przypadku KAŻDEGO zagrożenia zdrowia pacjenta

WCZEŚNIEJ W przypadku NAGŁEGO zagrożenia zdrowia pacjenta

OBECNIE E-recepta – maksymalnie na 180 dni dla produk-
tu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medyczne-
go oraz leków antykoncepcyjnych

Recepta papierowa – maksymalnie na 120 dni dla 
produktu leczniczego, środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu me-
dycznego i na 60 dni kontynuacji leczenia antykon-
cepcyjnego

WCZEŚNIEJ Jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie 
produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

E-recepta

Aby móc wystawić e-receptę, farmaceuta musi posiadać certyfikat ZUS lub podpis kwali-
fikowany. Niezbędna jest też najnowsza wersja programu aptecznego, który umożliwia 
wystawianie takich recept.

Recepta papierowa

Papierową receptę farmaceutyczną można wystawić wyłącznie w określonych sytuacjach. 
Pierwszą z nich jest brak dostępu do systemu SIM. Farmaceuta wystawi też receptę pa-
pierową dla osoby o nieustalonej tożsamości. W takiej postaci recepty będą mogli wysta-
wiać też farmaceuci z państw członkowskich UE przenoszący się po raz pierwszy na 
teren RP, by wykonywać tutaj swój zawód.

Kiedy farmaceuta może wystawić receptę papierową, 
a kiedy e-receptę?RECEPTA FARMACEUTYCZNA
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Refundowana recepta  
pro auctore i pro familia

Farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawodu może wystawić refundowaną receptę dla siebie oraz członków 
swojej rodziny (małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, 
a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty).

Szczegółowe procedury techniczne, jak wystawić e-receptę farmaceutyczną, znajdziesz znajdziesz w poniższym dokumencie.

Informacje potrzebne do ewidencji recepty:

 • numer kolejny wpisu

 • data wystawienia recepty,

 • numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, 
a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,

 • międzynarodowa lub własna nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego albo rodzajowa lub handlowa nazwa wyrobu medycznego,

 • postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż 
jednej postaci,

 • dawka produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwa i ilość 
surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia,

 • sposób dawkowania.

E-zestawienie refundacji

W związku z pandemią koronawirusa i zaleceniami dotyczą-
cymi ograniczenia nieuzasadnionego przebywania w miej-
scach publicznych Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca 
aptekom elektroniczne przekazanie zestawień zbiorczych 
stanowiących podstawę refundacji do oddziałów woje-
wódzkich NFZ. 
Od lutego istnieje możliwość przesyłania przez apteki 
uzgodnionych zbiorczych zestawień refundacyjnych dro-
gą elektroniczną. Ich podpisanie możliwe jest przy użyciu 
podpisu kwalifikowanego lub ePUAP. Z kolei ich przekaza-
nie elektroniczne od 17 lutego jest możliwe w SZOI, a od 25 
lutego w Portalu Świadczeniodawcy. 

W załącznikach nr 1 i 2 znajdziesz instrukcję obsługi elek-
tronicznego zestawienia zbiorczego (e-zestawienia oraz in-
strukcję dotyczącą SZOI.

Plakat e-recepta 
Plik do pobrania

Jak wystawić e-receptę  
farmaceutyczną
Plik do pobrania

Generowanie certyfikatu 
ZUS – instrukcja 
Plik do pobrania

Pliki do pobrania

Zasady i zmiany  
wystawiania  
od 01.04.2020

1. Kiedy Farmaceuta może wystawić receptę?

Recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii 
dostępności Rp,  z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierają-
cych środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa  
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Kiedy Farmaceuta może 
wystawić receptę papierową, 
a kiedy E-receptę

Refundowana recepta pro 
auctore pro familia

Farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawo-
du może wystawić refundowaną receptę dla siebie oraz 
członków swojej rodziny (małżonka, osoba pozostają-
ca we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych  
w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa 
między dziećmi rodzeństwa farmaceuty).

Informacje potrzebne do ewidencji recepty:
  numer kolejny wpisu

  datę wystawienia recepty;

  numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku  
   noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru  
   PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego  
   tożsamość;

  rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

  międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego,  
   środka spożywczego specjalnego przeznaczenia  
   żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu  
   medycznego;

  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy  
   specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób  
   medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie  
   w więcej niż jednej postaci;

  dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego    
    specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje  
    w obrocie w więcej niż jednej dawce;

  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego  
   specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu  
   medycznego, a w przypadku produktu leczniczego  
   recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych,  
   które mają być użyte do jego sporządzenia;

  sposób dawkowania.

Szczegóły dotyczące wystawiania tych recept mają być 
opublikowane wkrótce

Recepta papierowa
Papierową receptę farmaceutyczną można wystawić 
wyłącznie w określonych sytuacjach. Pierwszym z nich jest 
brak dostępu do systemu SIM. Farmaceuta wystawi też 
receptę papierową dla osoby o nieustalonej tożsamości. 
W takiej postaci recepty będą mogli wystawiać też farma-
ceuci z państw członkowskich UE przenoszący się  
po raz pierwszy na teren RP by wykonywać tutaj swój 
zawód.

E-recepta
Aby móc wystawiać e-receptę, farmaceuta musi posiadać 
Certyfikat ZUS lub Podpis Kwalifikowany.
Niezbędna jest też najnowsza wersja programu  
aptecznego, który umożliwia wystawianie takich recept

Wcześniej
W przypadku NAGŁEGO zagrożenia zdrowia Pacjenta

Obecnie
W przypadku KAŻDEGO zagrożenia zdrowia Pacjenta

2. Ile leku może farmaceuta może przepisać  
    na recepcie

Wcześniej
Jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej

Obecnie

Recepta papierowa – maksymalnie na 120 dni dla produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego i na 60 dni kontynuacji 
leczenia antykoncepcyjnego

E-recepta – maksymalnie na 180 dni dla produktu leczniczego, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego oraz leków antykoncepcyjnych
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E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA 
 

1. WSTĘP 
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona przez magistra farmacji w przypadku nagłego zagrożenia 
życia pacjenta oraz w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (z zastosowaniem 
zasad, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa 
z dnia 2 marca 2020). Taką receptę należy wystawić w formie elektronicznej. Wystawienie recepty 
papierowej jest uzasadnione w następujących przypadkach: 

a) brak dostępu do SIM, 
b) recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości, 
c) recepta ma zostać wystawiona przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie wykonuje 

czynności farmaceuty w Polsce (art. 6a obowiązki obywatela państwa UE tymczasowo 
i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty, ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich). 

Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz 
w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających 
środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii.  Ponadto recepty realizowane są z odpłatnością 100%, a po zrealizowaniu 
podlegają ewidencjonowaniu. 

2. WYMAGANIA 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – recepta zawiera podpis farmaceuty 
wystawiającego receptę. W przypadku recepty papierowej farmaceuta składa podpis własnoręczny. Do 
podpisania e-recepty farmaceutycznej można wykorzystać:   

− Certyfikat ZUS – certyfikat udostępniany jest bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W systemie KS-AOW zaimplementowano możliwość jego użycia ze względu na praktyczność tego 
rozwiązania. Aby pozyskać certyfikat ZUS, należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną 
przez CSIOZ: https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat (po kliknięciu 
w link pobrany zostanie dokument PDF). Po zainstalowaniu wygenerowanego certyfikatu 
w systemie KS-AOW, będzie on dostępny na każdym stanowisku dla danego farmaceuty.  

− Kwalifikowany podpis elektroniczny – certyfikat kwalifikowany może być wydany odpłatnie przez 
jeden z dostępnych w Polsce Urzędów Certyfikacji. W tym przypadku wymagane jest 
zainstalowanie certyfikatu na każdym stanowisku dla danego farmaceuty, tak aby certyfikat ten był 
dostępny w systemowym magazynie certyfikatów użytkownika. Farmaceuci posiadający już 
certyfikat kwalifikowany mogą go wykorzystać do wystawiania elektronicznych recept 
farmaceutycznych.  

Instalacja certyfikatu ZUS w systemie KS-AOW. Kolejność działań:  

1. Certyfikat ZUS należy zapisać na dysku. 
2. Następnie należy otworzyć moduł APW41 i wybrać opcję Pracownicy. Na wyświetlonej liście należy 

wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć [F4] Zmień:  
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Generowanie certyfikatu ZUS  
do podpisywania e-recepty 

farmaceutycznej- instrukcja dla 
farmaceuty 

 
 
 
 

Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia) 
 
Funkcjonalność ma na celu umożliwienie aptekom, które posiadają umowę na realizację recept, 
przekazywanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. 
Zestawienie zbiorcze jest podpisywane przez kierownika apteki oraz osobę/osoby reprezentujące 
podmiot prowadzący aptekę po zaakceptowaniu propozycji przedstawionej przez SI OW NFZ. 
  
WAŻNE: Jeżeli szablon końcowy został wygenerowany i zatwierdzony przed 25.02.2020, nie będzie 
możliwości wygenerowania eZestawienia. Dla takich szablonów będzie wyświetlany komunikat: 
eZestawienia nie można wygenerować jeśli propozycja szablonu została zlecona przed 25.02.2020. 
  
Funkcjonalność obsługi eZestawień jest dostępna po wygenerowaniu propozycji szablonu. Do tego 
momentu przyciski z nią związane są nieaktywne. 
  
 

 
  
Po wygenerowaniu a następnie zatwierdzeniu przez aptekę propozycji zestawienia zbiorczego pokaże 
się Szablon końcowy oraz Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia). 
  

1 
 

e-zbiorcze zestawienie  

 
Możliwość wygenerowania e-zbiorcze zestawienie recept jest na liście „Żądania rozliczenia refundacji realizacji 
recept” – w kolumnie „Operacje” opcja  generuj eZestawienie 
Operacja dostępna jest dla propozycji zestawienia zbiorczego o statusie „Zatwierdzona”, na podstawie, której 
nie zostało jeszcze utworzone zestawienie zbiorcze lub zestawienie zostało odrzucone w OW NFZ.  

 

Przed pierwszym pobraniem pliku, operator apteki musi wprowadzić dane: 
• Data sporządzenia zestawienia zbiorczego – system podpowiadana domyślnie datę bieżącą, 
(wprowadzona data nie może być wcześniejsza niż data wygenerowania propozycji zestawienia) 
• Numer dokumentu – unikalny numer dla danej umowy (10 znaków alfanumerycznych, bez spacji, z 
wymuszeniem dużych liter) 
Jeżeli operator wprowadzi numer dokumentu, który był już użyty wcześniej w zatwierdzonym szablonie, 
zostanie wyświetlony komunikat błędu i operator będzie musiał wprowadzić inny numer. 
System sprawdza także unikalność numeru dokumentu według apteki w ramach umowy i roku kalendarzowego, 
biorąc pod uwagę jedynie numery wprowadzone przez operatora apteki. 
 

 

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000567

Postępowanie w przypadku zmiany  
godzin pracy apteki

W przypadku jakiejkolwiek zmiany rozkładu godzin pracy 
apteki ogólnodostępnej (lub jej zamknięcia), ustalonego 
w trybie art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo far-
maceutyczne przez właściwą dla lokalizacji apteki radę po-
wiatu, o zmianie należy zawiadomić:

 • starostwo powiatowe (urząd miasta w przypadku miasta 
na prawach powiatu) właściwe ze względu na lokalizację 
apteki,

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,

 • wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • okręgową izbę aptekarską.

Zawiadomienie powinno być podpisane nie tylko przez kie-
rownika apteki, ale również przez osobę uprawnioną do re-
prezentowania przedsiębiorcy prowadzącego aptekę (chy-
ba że kierownik apteki jest jednocześnie osobą uprawnioną 

w tym zakresie).
Zawiadomienie można przesłać jako skan pisma pocztą 
mailową lub wysłać pocztą tradycyjną. O powrocie do sta-
łych godzin pracy apteki (ponownego jej otwarcia) należy 
również zawiadomić powyższe podmioty z chwilą ustania 
przyczyn zmian w zakresie godzin pracy. 
Poniżej zamieszczony został do pobrania plakat informa-
cyjny o zmianie godzin otwarcia apteki.

Plik do pobrania

 OD DNIA DO ODWOŁANIA 

NOWE GODZINY OTWARCIA
PON. – PT. od do 

SOB. od do 

NIEDZ. od do 

https://nekk.pl/uploads/media/Recepta_Farmaceutyczna_plakat.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/E-recepta_farmaceutyczna.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/Generowanie_certyfikatu_ZUS.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/Instrukcja_obslugi_elektronicznego_zestawienia_zbiorczego_eZe.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/Instrukcja_SZOI.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/ZMIANA_GODZIN_OTWARCIA.pdf


6 PRZYGOTOWANIE 
APTEKI I STANOWISK 
PRACY – LISTA 
SPRAWDZAJĄCA
W celu ułatwienia Państwu zadbania o bezpieczeństwo 
pracowników aptek i pacjentów przygotowaliśmy listę 
sprawdzającą. 
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DEZYNFEKCJA
Czy przeprowadziłeś dezynfekcję zgodnie z procedurą podaną w liście dezynfekcji 
codziennej?

BEZPIECZNA EKSPEDYCJA

Czy pamiętasz o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie 
ekspedycyjnej?

Czy usunąłeś z izby ekspedycyjnej telefony komórkowe i wszystkie zbędne 
przedmioty?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA

Czy zmieniłeś odzież wierzchnią po zakończeniu pracy?

Czy personel korzysta ze środków ochrony osobistej?

WIZYTY W APTECE

Czy pamiętasz o przyjmowaniu dostawców w komorze przyjęć?

Codzienne dobre praktykiPrzygotowanie apteki  
i stanowisk pracy

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW

Czy wyznaczyłeś strefę buforową?

Czy wyznaczyłeś strefę do dezynfekcji dla pacjenta?

Czy umieściłeś w widocznym miejscu instrukcję mycia i dezynfekcji rąk dla pacjenta?

Czy wywiesiłeś plakaty informujące pacjentów o konieczności zachowania 
odpowiedniej odległości?

Czy umieściłeś w widocznym dla pacjentów miejscu informacje o płatnościach 
bezgotówkowych?

Czy usunąłeś jednorazowe akcesoria dostępne dla pacjentów?

Czy zabezpieczyłeś strefę buforową dla pacjentów? (np. usuwając stoły, krzesła, 
kącik dla dzieci)?

Czy usunąłeś z ekspozycji dodatkowe ekspozytory?

Czy wprowadziłeś listę do dezynfekcji stref w aptece?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

 Czy zapewniłeś pracownikom dostęp do niezbędnych detergentów?

 Czy zamontowałeś szyby lub pleksi przy stanowisku obsługi pacjenta?

 Czy zaopatrzyłeś pracowników w przyłbice?

 Czy zadbałeś o możliwość płatności bezgotówkowej w aptece?

Czy umieściłeś w toalecie instrukcję mycia rąk?

Czy została wprowadzona procedura funkcjonowania apteki w czasie koronawirusa?

Czy przeszkoliłeś personel z zasad dezynfekcji apteki?

W celu ułatwienia Państwu zadbania o bezpieczeństwo pracowników aptek i pacjentów przygoto-
waliśmy listę sprawdzającą. 

Pliki do pobrania

Przygotowanie apteki 
i stanowisk pracy

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW

Czy wyznaczyłeś strefę buforową?

Czy wyznaczyłeś strefę do dezynfekcji dla pacjenta?

Czy umieściłeś w widocznym miejscu instrukcję mycia i dezynfekcji rąk dla pacjenta?

Czy wywiesiłeś plakaty informujące pacjentów o konieczności zachowania 
odpowiedniej odległości?

Czy umieściłeś w widocznym dla pacjentów miejscu informacje o płatnościach 
bezgotówkowych?

Czy usunąłeś jednorazowe akcesoria dostępne dla pacjentów?

Czy zabezpieczyłeś strefę buforową dla pacjentów? (np. usuwając stoły, krzesła, 
kącik dla dzieci)?

Czy usunąłeś z ekspozycji dodatkowe ekspozytory?

Czy wprowadziłeś listę do dezynfekcji stref w aptece?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

 Czy zapewniłeś pracownikom dostęp do niezbędnych detergentów?

 Czy zamontowałeś szyby lub pleksi przy stanowisku obsługi pacjenta?

 Czy zaopatrzyłeś pracowników w przyłbice?

 Czy zadbałeś o możliwość płatności bezgotówkowej w aptece?

Czy umieściłeś w toalecie instrukcję mycia rąk?

Czy  została wprowadzona procedura funkcjonowania  apteki w czasie koronawirusa?

Czy przeszkoliłeś personel z zasad dezynfekcji  apteki?

W celu ułatwienia Państwu zadbania o bezpieczeństwo pracowników aptek i pacjentów przygot-
owaliśmy listę sprawdzającą. 

DEZYNFEKCJA

Czy przeprowadziłeś dezynfekcję zgodnie z procedurą podaną w liście dezynfekcji 
codziennej?

BEZPIECZNA EKSPEDYCJA
Czy pamiętasz o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie 
ekspedycyjnej?

Czy usunąłeś z izby ekspedycyjnej telefony komórkowe i wszystkie zbędne 
przedmioty?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA

Czy zmieniłeś odzież wierzchnią po zakończeniu pracy?

Czy personel korzysta ze środków ochrony osobistej?

WIZYTY W APTECE

Czy pamiętasz o przyjmowaniu dostawców w komorze przyjęć?

Codzienne dobre praktyki

https://nekk.pl/uploads/media/PrzygotowanieAptekiIStanowiskPracy_10_2020.pdf
https://nekk.pl/uploads/media/CodzienneDobrePraktyki_09_2020.pdf


7 ZESTAWIENIE 
ZAŁĄCZNIKÓW



Nazwa załącznika Pliki do pobrania

Różnica pomiędzy koronawirusem, przeziębieniem  
a grypą – plakat

?

GORĄCZKA ZMĘCZENIE  BÓL GŁOWY BÓLE MIĘŚNI KASZEL KATAR, 
ZATKANY NOS KICHANIE BÓL GARDŁA BIEGUNKA ZADYSZKA, 

DUSZNOŚCI WYSYPKA UTRATA SMAKU 
I WĘCHU

ZAPALENIE 
SPOJÓWEK 

COVID-19
Wahania objawów  

od łagodnych  
do ciężkich

PRZEZIĘBIENIE
Stopniowe  

nasilanie się  objawów

GRYPA
Nagłe  nasilanie się 

 objawów

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY KORONAWIRUSEM, 
PRZEZIĘBIENIEM A GRYPĄ?

Źródło: WHO Centers for Disease Control and Prevention

Występowanie objawów: Rzadko Czasami Często

Raczej 
suchy

Niespecyfi czna

Raczej 
łagodny

Raczej 
suchy

Zazwyczaj 
u dzieci

Z chrypką

W przypadku 
wystąpienia kataru

W przypadku 
wystąpienia kataru

Zachowaj bezpieczną odległość 
– naklejka na podłogę

Zachowaj bezpieczną odległość – plakat
ZACHOWAJ

 BEZPIECZNĄ 
ODLEGŁOŚĆ 

1,5 m

Informacja o sprzedaży przez okienko podawcze  
– plakat

Zasady zachowania bezpieczeństwa – plakat
  CHROŃMY SIEBIE NAWZAJEM

SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA: 

PŁAĆ BEZGOTÓWKOWOZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ
OD INNYCH OSÓB 1,5 m

1,5 m

DEZYNFEKUJ RĘCEZASŁANIAJ USTA I NOS

Liczba pacjentów – plakat
ODLEGŁOŚĆ OD FARMACEUTY  

ORAZ INNYCH OSÓB W KOLEJCE

SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU 

Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ 
KORONAWIRUSA PROSIMY O ZACHOWANIE  

ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

W APTECE MOŻE PRZEBYWAĆ
JEDNORAZOWO

1,5 m

PACJENTÓW
...............

Instrukcja mycia rąk – plakat
 

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

1 5

2 6

3 7

4 8

Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni

 Ważne informacje na temat postępowania  
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 
– plakat do pacjenta  

Koronawirus – informacje dla seniorów

    Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych  
W środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego 
dystansu nie jest możliwe.

   Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych 
Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, 
załatwianiu spraw urzędowych.

 
   Często myj ręce 

Używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu 60%.

    Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa.

   Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie 
Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu 
 lub środka dezynfekcyjnego.

   Regularnie dezynfekuj telefon 
Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem 
dezynfekującym.

   Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków 
Ogranicz dzielenie się posiłkami. Nie pij z jednej butelki.

   Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.

   Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 
Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.

   Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 
 Stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj, aby w Twojej diecie były warzywa i owoce. 
Unikaj przetworzonej żywności.

   Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie 
Posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. 
Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.

październik 2020 r.  

Seniorze! 
Zadbaj o siebie
Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny 
dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. 
Seniorze! Zadbaj o siebie!

Pamiętaj!

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem?  
Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

Jeśli masz pytania, wątpliwości, 

zadzwoń na infolinię 

800 190 590

Często myj ręce wodą z mydłem – przez 
minimum 30 sekund.

Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie 
alkoholu min. 60%.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką.

Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości  
od innych osób.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

   Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych, w środkach 
komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie 
zachowanie odpowiedniego dystansu  
nie jest możliwe.

   Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc  
w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie  
w leki, załatwienie spraw urzędowych.

  Odżywiaj się zdrowo.

  Nawadniaj organizm.

www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r.

Sprawdzaj tylko wiarygodne 
źródła informacji

Plan mycia i dezynfekcji – lista codzienna
Nazwa urządzenia,  
sprzętu, miejsca

Częstotliwość Potwierdzenie wykonania czynności – data i podpis

Co  
2 godziny Codziennie

Poniedzia-
łek

Data

Wtorek

 
Data

Środa

 
Data

Czwartek

 
Data

Piątek

 
Data

Sobota

 
Data

Niedziela 

 
Data

Strefa wejścia (drzwi, witryny, 
klamki, uchwyty itp.) D M 

Posadzki na sali  
ekspedycyjnej M + D

Pierwszy stół – kasy fiskalne D

Komputer wraz z klawiaturą, moni-
tory i drukarki D

Terminale płatnicze, telefony D

Pierwszy stół – blaty M + D

Zabezpieczenie z pleksi  
(nie alkoholem, tylko ciepłą wodą  
z mydłem)

M + D

Zabezpieczenie szyba M + D

Inne przedmioty znajdujące się przy 
pierwszym stole M + D

Okienko wydawcze w godzinach 
używania ciągłego D M

Okienko wydawcze w nocy M + D

Receptura – szafy i blaty M + D

Receptura – urządzenia  
i utensylia M + D

Posadzki na sali i zapleczu M + D

Lodówki z lekami M + D

Toalety – podłogi M + D

Toalety – umywalka, lustro M + D

Toalety – muszla sedesowa M + D

Legenda: D – dezynfekcja, M – mycie, M + D – mycie i dezynfekcja

PLAN MYCIA I DEZYNFEKCJI 
– LISTA CODZIENNA

Lista mycia i dezynfekcji apteki
Nazwa urządzenia, sprzętu, miejsca
Posadzki na sali ekspedycyjnej

Strefa wejścia (drzwi, witryny, uchwyty itp.)

Okienko wydawcze w godzinach używania ciągłego

Okienko wydawcze w nocy

Sala ekspedycyjna – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Kasa fiskalna – pierwszy stół

Terminale płatnicze

Komputery, klawiatury, drukarki, monitory  

Blaty – pierwszy stół

Zabezpieczenia z pleksi (nie myjemy alkoholem)

Zabezpieczenia szyba

Inne przedmioty znajdujące się przy pierwszym stole

Lodówki z lekami

Szyby w regałach

Posadzki na zapleczu

Pomieszczenie socjalne – szafki

Pomieszczenie socjalne – naczynia, sztućce, kubki itp.

Pomieszczenie socjalne – stół, krzesła

Biuro – szafy

Biuro – meble użytkowe

Biuro – telefon, komputer, inne przedmioty

Magazyn – ściany

Pojemniki, regały towarowe

Receptura – szafy i blaty

Receptura – urządzenie i utensylia

Szafki pracownicze

Pomieszczenia na zapleczu – klamki, uchwyty, poręcze itp.

Śmietniki i pojemniki na odpady

Toalety – podłogi

Toalety – umywalka

Toalety – muszla sedesowa

Toalety – kafelki na ścianach, lustro, drzwi

Pozostałe pomieszczenia sanitarne

Lampy, oświetlenie

✓

Ważne! Zalecane jest:
	usunięcie jednorazowych akcesoriów 

dostępnych dla pacjentów (kubki, butle 
z wodą itp.)

	zabezpieczenie strefy buforowej dla 
pacjentów: usunięcie z sali krzeseł, 
ławek (zabezpieczenie takich, które łatwo 
zdezynfekować), usunięcie kącika dla 
dzieci

	usunięcie z sali ekspedycyjnej 
dodatkowych ekspozytorów itp. 

	usunięcie przedmiotów prywatnych 
(telefonów, żywności itp.)

	odwołanie wizyt przedstawicieli 
handlowych

	nieprzyjmowanie kurierów 
w pomieszczeniach aptecznych

LISTA MYCIA I DEZYNFEKCJI 
APTEKI

Nazwa załącznika Pliki do pobrania

Jak zapobiegać zakażeniu – plakat
 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
(60%). 

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

KORONAWIRUS 
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka 
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
   
     

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r.  

Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim 
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. 

Jak zapobiegać zakażeniu?
   

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r.

PAMIĘTAJ!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

•   Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem 
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).

•  Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
•   Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, 

kiedy kaszlesz lub kichasz.
•   Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
•   Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, 

w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie 
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.

 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
(60%). 

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Procedura funkcjonowania apteki w czasie 
pandemii koronawirusa

Opracował/Zatwierdził: 

Data i podpis:

Procedura obowiązuje od dnia:  

1. CEL PROCEDURY 
Celem procedury jest określenie działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 na terenie apteki 
Zasady postępowania opisane w niniejszej procedurze mają także na celu zapobiega-
nie ewentualnemu zarażeniu całej apteki i wyłączeniu placówki całkowicie z pracy na czas  
kwarantanny. 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
Procedura obowiązuje wszystkich przebywających na terenie apteki 

3. OPIS POSTĘPOWANIA

3.1  Zasady ogólne

Personel apteczny zostaje podzielony na 2 zespoły pracujące na zmiany i niemające 
ze sobą kontaktu (również poza apteką). Skład zespołów ustala kierownik apteki i jest 
niezmienny do odwołania. Taka organizacja pracy zabezpiecza funkcjonowanie apteki 
oraz zapewnia bezpieczeństwo personelu.

3.2   Zasady funkcjonowania apteki

1 Wyznaczenie strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę.

2 Należy umieścić szczegółowe informacje o wyznaczonych strefach zapewniających 
bezpieczny dystans 1,5 metra.

3 Należy umieścić informację o liczbie pacjentów obsługiwanych w aptece. Plakat po-
winien być umieszczony w strefie wejścia w miejscu widocznym dla pacjentów.  

4 Należy umieścić informację o obsłudze seniorów.

5 W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek kierownika możliwe jest prowadzenie 
obsługi przez okienko dyżurne.

6 Należy poinformować pacjenta o preferowanej formie płatności w postaci bezgotówkowej.
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Działanie zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Recepta farmaceutyczna – plakat
Zasady i zmiany  
wystawiania  
od 01.04.2020

1. Kiedy Farmaceuta może wystawić receptę?

Recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii 
dostępności Rp,  z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierają-
cych środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa  
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Kiedy Farmaceuta może 
wystawić receptę papierową, 
a kiedy E-receptę

Refundowana recepta pro 
auctore pro familia

Farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawo-
du może wystawić refundowaną receptę dla siebie oraz 
członków swojej rodziny (małżonka, osoba pozostają-
ca we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych  
w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa 
między dziećmi rodzeństwa farmaceuty).

Informacje potrzebne do ewidencji recepty:
  numer kolejny wpisu

  datę wystawienia recepty;

  numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku  
   noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru  
   PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego  
   tożsamość;

  rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

  międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego,  
   środka spożywczego specjalnego przeznaczenia  
   żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu  
   medycznego;

  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy  
   specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób  
   medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie  
   w więcej niż jednej postaci;

  dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego    
    specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje  
    w obrocie w więcej niż jednej dawce;

  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego  
   specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu  
   medycznego, a w przypadku produktu leczniczego  
   recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych,  
   które mają być użyte do jego sporządzenia;

  sposób dawkowania.

Szczegóły dotyczące wystawiania tych recept mają być 
opublikowane wkrótce

Recepta papierowa
Papierową receptę farmaceutyczną można wystawić 
wyłącznie w określonych sytuacjach. Pierwszym z nich jest 
brak dostępu do systemu SIM. Farmaceuta wystawi też 
receptę papierową dla osoby o nieustalonej tożsamości. 
W takiej postaci recepty będą mogli wystawiać też farma-
ceuci z państw członkowskich UE przenoszący się  
po raz pierwszy na teren RP by wykonywać tutaj swój 
zawód.

E-recepta
Aby móc wystawiać e-receptę, farmaceuta musi posiadać 
Certyfikat ZUS lub Podpis Kwalifikowany.
Niezbędna jest też najnowsza wersja programu  
aptecznego, który umożliwia wystawianie takich recept

Wcześniej
W przypadku NAGŁEGO zagrożenia zdrowia Pacjenta

Obecnie
W przypadku KAŻDEGO zagrożenia zdrowia Pacjenta

2. Ile leku może farmaceuta może przepisać  
    na recepcie

Wcześniej
Jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej

Obecnie

Recepta papierowa – maksymalnie na 120 dni dla produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego i na 60 dni kontynuacji 
leczenia antykoncepcyjnego

E-recepta – maksymalnie na 180 dni dla produktu leczniczego, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego oraz leków antykoncepcyjnych

źródło:ht tp: / /prawo.sejm.gov.pl / isap.nsf /DocDetai ls .xsp?id=W-
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E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA 
 

1. WSTĘP 
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona przez magistra farmacji w przypadku nagłego zagrożenia 
życia pacjenta oraz w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (z zastosowaniem 
zasad, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa 
z dnia 2 marca 2020). Taką receptę należy wystawić w formie elektronicznej. Wystawienie recepty 
papierowej jest uzasadnione w następujących przypadkach: 

a) brak dostępu do SIM, 
b) recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości, 
c) recepta ma zostać wystawiona przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie wykonuje 

czynności farmaceuty w Polsce (art. 6a obowiązki obywatela państwa UE tymczasowo 
i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty, ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich). 

Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz 
w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających 
środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii.  Ponadto recepty realizowane są z odpłatnością 100%, a po zrealizowaniu 
podlegają ewidencjonowaniu. 

2. WYMAGANIA 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – recepta zawiera podpis farmaceuty 
wystawiającego receptę. W przypadku recepty papierowej farmaceuta składa podpis własnoręczny. Do 
podpisania e-recepty farmaceutycznej można wykorzystać:   

− Certyfikat ZUS – certyfikat udostępniany jest bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W systemie KS-AOW zaimplementowano możliwość jego użycia ze względu na praktyczność tego 
rozwiązania. Aby pozyskać certyfikat ZUS, należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną 
przez CSIOZ: https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat (po kliknięciu 
w link pobrany zostanie dokument PDF). Po zainstalowaniu wygenerowanego certyfikatu 
w systemie KS-AOW, będzie on dostępny na każdym stanowisku dla danego farmaceuty.  

− Kwalifikowany podpis elektroniczny – certyfikat kwalifikowany może być wydany odpłatnie przez 
jeden z dostępnych w Polsce Urzędów Certyfikacji. W tym przypadku wymagane jest 
zainstalowanie certyfikatu na każdym stanowisku dla danego farmaceuty, tak aby certyfikat ten był 
dostępny w systemowym magazynie certyfikatów użytkownika. Farmaceuci posiadający już 
certyfikat kwalifikowany mogą go wykorzystać do wystawiania elektronicznych recept 
farmaceutycznych.  

Instalacja certyfikatu ZUS w systemie KS-AOW. Kolejność działań:  

1. Certyfikat ZUS należy zapisać na dysku. 
2. Następnie należy otworzyć moduł APW41 i wybrać opcję Pracownicy. Na wyświetlonej liście należy 

wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć [F4] Zmień:  

Obsługa elektronicznego zestawienia  
zbiorczego (e-zestawienia)

Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia) 
 
Funkcjonalność ma na celu umożliwienie aptekom, które posiadają umowę na realizację recept, 
przekazywanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. 
Zestawienie zbiorcze jest podpisywane przez kierownika apteki oraz osobę/osoby reprezentujące 
podmiot prowadzący aptekę po zaakceptowaniu propozycji przedstawionej przez SI OW NFZ. 
  
WAŻNE: Jeżeli szablon końcowy został wygenerowany i zatwierdzony przed 25.02.2020, nie będzie 
możliwości wygenerowania eZestawienia. Dla takich szablonów będzie wyświetlany komunikat: 
eZestawienia nie można wygenerować jeśli propozycja szablonu została zlecona przed 25.02.2020. 
  
Funkcjonalność obsługi eZestawień jest dostępna po wygenerowaniu propozycji szablonu. Do tego 
momentu przyciski z nią związane są nieaktywne. 
  
 

 
  
Po wygenerowaniu a następnie zatwierdzeniu przez aptekę propozycji zestawienia zbiorczego pokaże 
się Szablon końcowy oraz Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia). 
  

E-zbiorcze zestawianie – instrukcja
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e-zbiorcze zestawienie  

 
Możliwość wygenerowania e-zbiorcze zestawienie recept jest na liście „Żądania rozliczenia refundacji realizacji 
recept” – w kolumnie „Operacje” opcja  generuj eZestawienie 
Operacja dostępna jest dla propozycji zestawienia zbiorczego o statusie „Zatwierdzona”, na podstawie, której 
nie zostało jeszcze utworzone zestawienie zbiorcze lub zestawienie zostało odrzucone w OW NFZ.  

 

Przed pierwszym pobraniem pliku, operator apteki musi wprowadzić dane: 
• Data sporządzenia zestawienia zbiorczego – system podpowiadana domyślnie datę bieżącą, 
(wprowadzona data nie może być wcześniejsza niż data wygenerowania propozycji zestawienia) 
• Numer dokumentu – unikalny numer dla danej umowy (10 znaków alfanumerycznych, bez spacji, z 
wymuszeniem dużych liter) 
Jeżeli operator wprowadzi numer dokumentu, który był już użyty wcześniej w zatwierdzonym szablonie, 
zostanie wyświetlony komunikat błędu i operator będzie musiał wprowadzić inny numer. 
System sprawdza także unikalność numeru dokumentu według apteki w ramach umowy i roku kalendarzowego, 
biorąc pod uwagę jedynie numery wprowadzone przez operatora apteki. 
 

 

Postępowanie w przypadku zmiany godzin  
pracy apteki – plakat

 OD DNIA DO ODWOŁANIA 

NOWE GODZINY OTWARCIA
PON. – PT. od do 

SOB. od do 

NIEDZ. od do 

Lista sprawdzająca – przygotowanie apteki  
i stanowisk pracy

Przygotowanie apteki 
i stanowisk pracy

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW

Czy wyznaczyłeś strefę buforową?

Czy wyznaczyłeś strefę do dezynfekcji dla pacjenta?

Czy umieściłeś w widocznym miejscu instrukcję mycia i dezynfekcji rąk dla pacjenta?

Czy wywiesiłeś plakaty informujące pacjentów o konieczności zachowania 
odpowiedniej odległości?

Czy umieściłeś w widocznym dla pacjentów miejscu informacje o płatnościach 
bezgotówkowych?

Czy usunąłeś jednorazowe akcesoria dostępne dla pacjentów?

Czy zabezpieczyłeś strefę buforową dla pacjentów? (np. usuwając stoły, krzesła, 
kącik dla dzieci)?

Czy usunąłeś z ekspozycji dodatkowe ekspozytory?

Czy wprowadziłeś listę do dezynfekcji stref w aptece?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

 Czy zapewniłeś pracownikom dostęp do niezbędnych detergentów?

 Czy zamontowałeś szyby lub pleksi przy stanowisku obsługi pacjenta?

 Czy zaopatrzyłeś pracowników w przyłbice?

 Czy zadbałeś o możliwość płatności bezgotówkowej w aptece?

Czy umieściłeś w toalecie instrukcję mycia rąk?

Czy  została wprowadzona procedura funkcjonowania  apteki w czasie koronawirusa?

Czy przeszkoliłeś personel z zasad dezynfekcji  apteki?

W celu ułatwienia Państwu zadbania o bezpieczeństwo pracowników aptek i pacjentów przygot-
owaliśmy listę sprawdzającą. 

DEZYNFEKCJA

Czy przeprowadziłeś dezynfekcję zgodnie z procedurą podaną w liście dezynfekcji 
codziennej?

BEZPIECZNA EKSPEDYCJA
Czy pamiętasz o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie 
ekspedycyjnej?

Czy usunąłeś z izby ekspedycyjnej telefony komórkowe i wszystkie zbędne 
przedmioty?

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA

Czy zmieniłeś odzież wierzchnią po zakończeniu pracy?

Czy personel korzysta ze środków ochrony osobistej?

WIZYTY W APTECE

Czy pamiętasz o przyjmowaniu dostawców w komorze przyjęć?

Codzienne dobre praktyki

Druk ZUS ZAS-36

Generowanie certyfikatu ZUS – instrukcja 
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Generowanie certyfikatu ZUS  
do podpisywania e-recepty 

farmaceutycznej- instrukcja dla 
farmaceuty 
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