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FORMULARZ WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO REALIZOWANEGO 
NA POTRZEBY MONITOROWANIA ZACHOROWAŃ COVID-19. 

1. Dane osobowe/ewidencyjne 

a. Stopień, Imię, Nazwisko 

b. Imię ojca 

c. 

Adres zamieszkania 

(miejscowość, ulica, nr domu,  
kod pocztowy, powiat)

d. 

Miejsce pobytu przez 
najbliższe 30 dni  

(miejscowość, ulica, nr domu,  
kod pocztowy, powiat)

e. Nr telefonu 

f. 
Imię, Nazwisko  
i nr telefonu osoby 
do kontaktu 

g. 

Dane pozostałych osób 
zamieszkujących 
wspólne gospodarstwo 
domowe  

(imię, nazwisko, nr tel. 
kontaktowego, PESEL)

h. 

Nazwa jednostki macierzystej/jednostki docelowej (adres, numer telefonu miejsca pracy/służby): 

i. 

Stopień, imię i nazwisko przełożonego i nr telefonu: 

2. PESEL Płeć M  K 

3. Przyczyna przesłania wywiadu epidemiologicznego:

Przyjazd - PKW 

Przyjazd - ćwiczenia 

Przyjazd - szkolenie 

Inne

Wyjazd - PKW 

Wyjazd - ćwiczenia 

Wyjazd - szkolenie 

Dochodzenie 
epidemiologiczne: 
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4. Dane dotyczące pobytu w kraju i poza granicami państwa przez ostatnie 14 dni: 

Lp. Miejsce pobytu 
Czas pobytu 

Uwagi 
od dnia do dnia 

5. Kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie wywołane SARS-CoV-2 (jeśli tak podać okoliczności):

Data ostatniego dnia narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia: 

6. Objawy infekcji dróg oddechowych przez ostatnie 14 dni:

1) temperatura ciała powyżej 38°C NIE TAK 

2) kaszel NIE TAK 

3) duszność NIE TAK 

4) utrata węchu o nagłym początku NIE TAK 

5) utrata smaku o nagłym początku NIE TAK 

6) Inne objawy chorobowe (np. biegunka, zapalenie spojówek – opisać):

Data pojawienia się pierwszych objawów: 

7. Badania diagnostyczne RT - PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2:

NIE TAK Data pobrania: 

Wynik: UJEMNY DODATNI Data wyniku: 

Inne badania diagnostyczne (serologiczne, antygenowe): 

8. Czy był izolowany: NIE TAK od do 

9. Czy był w kwarantannie: NIE TAK od do 

10. Inne ważne informacje związane z podejrzeniem o zakażenie lub zachorowanie wywołane SARS-CoV-2:

data i miejsce stopień, imię i nazwisko 
oraz nazwa stanowiska osoby przeprowadzającej wywiad
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