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do Regulaminu Organizacyjnego 
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ZZAASSAADDYY  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA  ZZEE  ZZWWŁŁOOKKAAMMII  

WW  RRAAZZIIEE  ZZGGOONNUU  NNAA  CCHHOORROOBBĘĘ  ZZAAKKAAŹŹNNĄĄ    

OORRAAZZ  WWYYKKAAZZ  CCHHOORRÓÓBB  ZZAAKKAAŹŹNNYYCCHH  WWYYMMAAGGAAJJĄĄCCYYCCHH  

NNAATTYYCCHHMMIIAASSTTOOWWEEGGOO  UUSSUUNNIIĘĘCCIIAA  ZZWWŁŁOOKK  II  PPOOCCHHOOWWAANNIIAA    

WW  CCIIĄĄGGUU  2244  GGOODDZZIINN  OODD  CCHHWWIILLII  ZZGGOONNUU 
 

 

Zasady post ępowania ze zwłokami: 

 

1. zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu 

zawija się w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym, składa się w trumnie,  

a trumnę szczelnie się zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym. 

2. zwłoki muszą być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z pomieszczenia  

i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin. 

3. na dnie trumny należy umieścić warstwę substancji płynochłonnej o grubości  

5 cm. 

4. na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 

5. transport zwłok winien być ograniczony do minimum, wymaga specjalnego pojazdu 

przygotowanego do tego celu; po transporcie pojazd musi być poddany 

dezynfekcji; personel musi posiadać odzież ochronną w postaci kombinezonów  

i masek ochronnych. 

6. po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala (przekazuje  

do utylizacji termicznej). 

7. złożone trumny / zwłoki należy przesypać środkiem dezynfekcyjnym (wapnem 

chlorowanym) i w końcowej fazie pochówku przysypać warstwą ziemi  

o grubości co najmniej 1 metra. 

8. pomieszczenia i przedmioty oraz inne materiały z którymi miał kontakt denat 

należy poddać procesowi dezynfekcji za pomocą odpowiednich preparatów 

dezynfekcyjnych przez odpowiedzialne jednostki metodą zmywania lub oprysku. 

9. przedmioty o małej wartości materialnej najbezpieczniej jest poddać utylizacji 

termicznej. 

 

 



Wykaz Chorób Zaka źnych wymagaj ących natychmiastowego usuni ęcia zwłok  

i pochowania w ci ągu 24 godzin od chwili zgonu 

 
(według Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka żeń i chorób zaka źnych  

u ludzi Dz. U. nr 152. poz.1570)  

 

1. Cholera 

2. Dur wysypkowy i inne riketsjozy 

3. Dżuma 

4. Gorączka powrotna 

5. Nagminne porażenia dziecięce 

6. Nosacizna 

7. Trąd 

8. Wąglik 

9. Wścieklizna 

10. Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. 


