Z ałącznik nr 4

Postępow anie ze zw łokam i osób zm arłych na choroby w ysoce zakaźne.
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MAJĄ KONTAKT Z ZABEZPIECZENIEM,
TRANSPORTEM I CHOWANIEM ZWŁOK POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE
W ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu
chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742) ustalony
został wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu powoduje
obowiązek natychmiastowego usunięcia z mieszkania zwłok osób zmarłych na te choroby
i pochowania na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu:
1. cholera,
2. dur wysypkowy i inne riketsjozy,
3. dżuma,
4. gorączka powrotna,
5. nagminne porażenie dziecięce,
6. nosacizna,
7. trąd,
8. wąglik,
9. wścieklizna,
10. żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
Ponadto w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. N r 153, poz. 1783 z późn.zm.):
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne określone w powyższym wykazie niezwłocznie
po stwierdzeniu zgonu zawija się w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym, składa
w trumnie, a trumnę szczelnie zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym.
Następnie na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego,
odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Zwłoki transportuje się bezpośrednio z miejsca zgonu
na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Po dostarczeniu
trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala.
W razie zgonu na choroby zakaźne stosuje się ponadto następujące środki ostrożności:
•

w pomieszczeniu, w którym leżą zwłoki, nie mogą gromadzić się ludzie,

•

dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami wymienionymi wyżej,

•
•

na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm,
pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty,
z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone,
poddaje się odkażaniu.
Natomiast w razie zgonu na chorobę zakaźną inną niż wymienioną w pkt 1-10, lecz powodującą
obowiązek przymusowej hospitalizacji, zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,
do postępowania ze zwłokami stosuje się następujące środki ostrożności, tj. na dnie trumny
umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm, a pomieszczenie, w którym
osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też
środek transportu, któiym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu.
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Ponadto:
* dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem,
ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie,
*

do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego,

*

niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa
z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym.
Według dyspozycji art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn.zm.),
państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na
osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę
zakaźną lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika
chorobotwórczego, obowiązek stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych - art.
5 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
Mając powyższe na uwadze, w postępowaniu ze zwłokami osób zmarłych na choroby wysoce
zakaźne i szczególnie niebezpieczne, np. gorączkę krwotoczną Ebola, CO VID 19 należy
stosować następujące zasady (zgodne z wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora
Sanitarnego):
* czas przetrzymywania zwłok powinien być ograniczony do minimum,
*

ciało należy umieścić w podwójnym wodoszczelnym worku odpornym na rozerwanie
(grubości co najmniej 150 jam, odpowiednio opisanym (z oznaczeniem zawartości
materiału wysoce zakaźnego)). Należy to zrobić w miejscu zgonu. Nie należy usuwać
dostępów naczyniowych, cewników, rurki tracheotomijnej itp.,

*

powierzchnie zewnętrzne worków powinny być poddane dezynfekcji,

*
*

ciało należy jak najszybciej przetransportować do kostnicy,
każdorazowo służby sanitarne szpitala powinny zostać poinformowane o przenoszeniu
zwłok i o miejscu ich dostarczenia,

*

decyzja o sekcji zwłok powinna być podejmowana wspólnie ze służbami sanitarnymi
i wykonywana tylko w uzasadnionych przypadkach,

*

osoby zajmujące się przygotowaniem ciała do pochówku powinny przestrzegać reżimu
sanitarnego, używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Nie należy
otwierać zamkniętych worków ani wyciągać z nich ciała. W przypadku wycieku płynu
zanieczyszczoną powierzchnię i pomieszczenie należy poddać dekontaminacji.
Zamknięte w worku ciało należy umieścić w hermetycznej plombowanej trumnie,
w której następnie należy dokonać kremacji.

W przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2
należy:
* przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania
wirusobójczym;
* odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej
konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
* unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
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*

umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem
szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek
ze zwłokami w drugim worku;
* zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie
płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
Wyżej wymienione czynności, w przypadku zgonu w szpitalu są wykonywane przez osoby
zatrudnione przez szpital, a w przypadku zgonu poza szpitalem przez odpowiednio
przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych.
Zwłoki zabezpieczone w ww. sposób umieścić w:
* kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej
z materiału umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do
spalarni podlega standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi,
albo
trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;
* umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5
cm;
* niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub
kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum
działania wirusobójczym;
* transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.
Wyżej wymienione czynności są wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby
zatrudnione w zakładach pogrzebowych.
Pomieszczenia, w których osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi była
w styczności, poddaje się odkażaniu.
Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz
przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające
bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w następujące środki ochrony
indywidualnej:
* kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;
* jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w
ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
* gogle lub przyłbicę ochronną - jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze
dekontaminacyjnej;
* jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).
Środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku myje się i dezynfekuje po zakończeniu
ww. czynności.
TRANSPORT
Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien
spełniać wymagania techniczne i sanitarne, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok
i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).
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