
Definicja kontaktu dużego i małego ryzyka 

Medycyna Praktyczna https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/227794,zalecenia-w-

zakresie-zdrowia-publicznego-w-ue-dotyczace-postepowania-z-osobami-w-tym-pracownikami-

ochrony-zdrowia-ktore-mialy-kontakt-z-zakazonymi-wirusem-powodujacym-covid-19 

Na podstawie: ECDC - zalecenia dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt 

z zakażonymi wirusem powodującym COVID-19 

 

1. Narażenie dużego ryzyka (kontakt bliski*):  

1) osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym co osoba zakażona wirusem 

powodującym COVID-19  

2) osoba, która miała bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną wirusem powodującym 

COVID-19 (np. przez uścisk ręki)  

3) osoba, która miała bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z zakaźnymi 

wydzielinami osoby zakażonej wirusem powodującym COVID-19 (np. kontakt z plwociną 

osoby kaszlącej lub dotykanie gołymi rękami używanych przez taką osobę chusteczek 

higienicznych)  

4) osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą zakażoną wirusem powodującym 

COVID-19 w odległości ≤2 metrów,2 a kontakt trwał >15 minut  

5) osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu (np. w klasie w szkole, pokoju 

spotkań, poczekalni w szpitalu itp.) z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19 

przez ≥15 minut i w odległości <2 metrów  

6) pracownik ochrony zdrowia lub inna osoba sprawująca bezpośrednio opiekę nad osobą 

zakażoną wirusem powodującym COVID-19 lub pracownik laboratorium, który wykonywał 

czynności z próbkami pobranymi od osoby zakażonej wirusem powodującym COVID-19 bez 

stosowania zalecanych środków ochrony osobistej lub jeśli istnieje ryzyko ich 

nieprawidłowego zastosowania3  

7) osoba, która podróżowała w samolocie, siedząc w odległości do 2 miejsc (w każdym 

kierunku) od osoby zakażonej wirusem powodującym COVID-19, osoba wspólnie 

podróżująca lub sprawująca opiekę nad osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19, 

lub członkowie personelu pokładowego obsługujący przedział kabiny pasażerskiej samolotu, 

w którym siedziała osoba zakażona wirusem powodującym COVID-194 (jeżeli ciężkość 

objawów lub przemieszczanie się takiej osoby wskazują na większe narażenie, za osoby 

z bliskiego kontaktu można uznać wszystkich pasażerów podróżujących w danym przedziale 

kabiny pasażerskiej samolotu lub w całym samolocie).  

* Na podstawie: Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID- -2019) – Interim 

guidance. Available from: https://www.who.int/publications-detail/global -surveillance-for-human-infection-

with-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

2. Narażenie małego ryzyka (kontakt przygodny):  

1) osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu z osobą zakażoną wirusem 

powodującym COVID-19 przez <15 minut i w odległości >2 metrów  

2) osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą zakażoną wirusem powodującym 

COVID-19 przez <15 minut i w odległości <2 metrów  

3) osoba, która podróżowała wspólnie z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19 

w jakimkolwiek środku transportu.  

Dłuższy kontakt zwiększa ryzyko przeniesienia zakażenia. Wartość graniczną 15 minut 

wybrano arbitralnie do celów praktycznych. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne mogą rozważyć rozszerzenie zakresu śledzenia 



kontaktów i odpowiedniego postępowania na osoby, które miały krótszy kontakt 

z przypadkiem COVID-19.  

 


