
WYBIERZ OPTYMALNY WARIANT
OCHRONY PRACOWNIKÓW

PRZED COVID-19 

TO TY DECYDUJESZ
O SWOIM BIZNESIE

#BEZPIECZNIWPRACY

„W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń.”*

*Źródło: Ministerstwo Rozwoju, https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

POMIAR TEMPERATURY CIAŁA PRZY UŻYCIU KAMER TERMOWIZYJNYCH

DIAGNOSTYKA TELEMEDYCZNA W MIEJSCU PRACY

SZYBKI ZDALNY KONTAKT Z LEKARZEM

TESTY W KIERUNKU COVID-19
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W reakcji na zagrożenie epidemiologiczne związane z Covid-19, chcąc pomóc pracodawcom którzy 
odpowiedzialnie traktują bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie dążą do zapewnienia ciągłości 
operacyjnej funkcjonowania biznesu, przygotowaliśmy dedykowane rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w przestrzeni firmy.

Prezentowane rozwiązania mogą być stosowane modułowo. Możliwe jest jednorazowe 
przeprowadzanie wśród pracowników testów w kierunku Covid-19, jak również długofalowe 
monitorowanie parametrów zdrowotnych pracowników każdego dnia. W tym celu stosowane są kamery 
termowizyjne kamery mierzące temperaturę oraz diagnostyka telemedyczna w miejscu pracy (za 
pomocą walizki diagnostycznej oraz możliwości natychmiastowego kontaktu z lekarzem tuż po 
przeprowadzeniu diagnostyki).

Kluczowym elementem prezentowanej oferty jest prewencja i niedopuszczenie do pracy osób,
które wykazują objawy infekcji i mogą być potencjalnie zarażone wirusem Covid-19.

Oferta Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z.o.o. (Grupa Medicover) oraz firmy Synevo (lidera 
branży diagnostyki laboratoryjnej) obejmuje kilka wariantów kontroli stanu zdrowia pracowników, 
którzy do tej pory pracowali zdalnie, a teraz mogą powrócić do swojego miejsca pracy.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU
I ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OFERTY:

Kontakt w sprawie oferty
Dyrektor Działu Obsługi Klienta
Urszula Przybył
+48 608 307 255
urszula.przybyl@damian.pl

Pracodawca ma do wyboru procedury obejmujące:

 Pomiar temperatury ciała przy użyciu kamer termowizyjnych oraz diagnostykę telemedyczną,
 w tym konsultację z lekarzem na terenie firmy (szczegóły na str. 3-4)

 Pomiar temperatury przy użyciu kamer termowizyjnych oraz diagnostykę telemedyczną, w tym  
 konsultację z lekarzem na terenie firmy oraz – w razie potrzeby - testy w kierunku  Covid-19   
 (szczegóły na str. 4-5)

 Testy dla pracowników w kierunku Covid-19. (szczegóły na str. 4).
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DZIĘKI DZIAŁANIOM PREWENCYJNYM
W KIERUNKU COVID-19

zapewniasz większe poczucie bezpieczeństwa w pracy,

umożliwiasz dostęp do profesjonalnej diagnostyki medycznej bez konieczności wizyty u lekarza,

świadomie podejmujesz decyzje  dotyczące zdrowia pracowników w oparciu o wyniki profesjonalnych 
badań diagnostycznych,

zwiększasz zadowolenie z pracy i jej efektywność, wzmacniając jednocześnie pozytywny wizerunek 
pracodawcy w oczach pracowników,

zabezpieczasz swój biznes.

TRIAŻ NA TERENIE
TWOJEJ FIRMY

Pracownik wchodzący na teren firmy ma mierzoną temperaturę ciała przy użyciu zamontowanych 
kamer termowizyjnych.

Cena usługi zależna jest od wyboru wariantu oferty oraz ilości wykonanych badań.

W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,5 stopni pracownik zostaje przekierowany do 
wyizolowanego pomieszczenia na terenie firmy (gabinetu), w którym znajduje się walizka ze sprzętem 
diagnostycznym umożliwiająca sprawdzenie parametrów życiowych oraz obecny stan zdrowia.

Uzyskane parametry zdrowia pracownik zdalnie konsultuje z lekarzem. Lekarz na podstawie odczytu 
parametrów przekazanych przez urządzenie zaleca dalszy sposób postępowania:

 zwolnienie lekarskie,

 e-recepta,

 badanie laboratoryjne w kierunku COVID-19,

 udanie się do szpitala zakaźnego lub stacji sanepidu.

TABLET DO WIDEO KONSULTACJI

W SKŁAD PREZENTOWANEJ WALIZKI DIAGNOSTYCZNEJ WCHODZĄ:

PULSOKSYMETR

E-STETOSKOP

TERMOMETR
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TESTY LABORATORYJNE
W KIERUNKU COVID-19

Przeciwciała koronawirusa – co wykrywa test?

Test nie wykrywa wirusa, ale jego przeciwciała. Materiałem do badania jest krew 
żylna. Przeciwciała IgG i IgM pojawiają się w różnym okresie. Zależy to przede 
wszystkim od rodzaju tych przeciwciał, jak i układu odpornościowego 
pacjenta. Początkowo wytwarzane są przeciwciała IgM, które wskazują na wczesne 
stadium zakażenia. Mogą one pojawić się po kilku dniach od momentu rozpoczęcia 
infekcji, a ich oznaczenie powinno być wykonane najwcześniej po 7 dniach.

W przypadku przeciwciał IgG, powinno to nastąpić dopiero po 10-14 dniach, a czasami 
nawet później. Spowodowane jest to tzw. okienkiem serologicznym, czyli czasem, kiedy 
wirus wnika do organizmu a układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała.

Warto pamiętać, że większość przypadków zakażeń przebiega bez żadnych objawów lub 
skąpoobjawowo. Dzięki tego typu profilaktyce można ograniczyć rozszerzanie się epidemii.

po 15 dniach od zakażenia u 94,4% 
badanych wykrywane są przeciwciała IgM 

oraz u 79,8% badanych wykrywane są 
przeciwciała IgG.

po 7 dniach od zakażenia
u 40% badanych wykrywane są 

przeciwciała IgM,

Dysponujemy obecnie możliwością przeprowadzania testów:

 oznaczających przeciwciała IgM i IgG metodą chemiluminescencji (CLIA),

 oznaczających przeciwciała IgA i IgG (metodą ELISA),

 metodą real-time PCR.

Test na przeciwciała koronawirusa COVID-19 powinny wykonać osoby, które:

 miały kontakt z osobą zakażoną bezobjawowo,

 przeszły infekcje o objawach grypopodobnych.
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Kiedy wykonać test?
Zaleca się, aby osoby, które miały kontakt z osobą przypuszczalnie zakażoną bezobjawowo, wykonały 
test na przeciwciała koronawirusa w terminie 7 dni oraz po 14-30 dniach.

Metoda Real-Time PCR
Zasadniczym testem wykrywającym infekcje jest test genowy pozwalający w pobranym wymazie
z nosogardzieli określić obecność materiału genetycznego wirusa.
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Interpretacja testów serologicznych w kierunku SARS-CoV-2

IgM (-) IgG (-)

Interpretacja:

brak wytworzonych przeciwciał przeciw SARS-CoV-2; 
brak aktualnej infekcji lub niewykluczona bezobjawowa 

faza infekcji 

Należy podjąć następujące działania:

bez dalszych działań 

IgM (+) IgG (+)
Interpretacja:

wytworzone przeciwciała  przeciw SARS-CoV-2
w klasie IgG; obecne przeciwciała w klasie IgM mogące 
wskazywać na aktualne zakażenie; prawdopodobna 

trwająca infekcja koronawirusem SARS-Cov-2

Należy podjąć następujące działania:

izolacja społeczna (ewentualnie zwolnienie lekarskie); 
konieczne wykonanie testu RT PCR; w przypadku wyniku 
dodatniego należy przekazać informację przez lekarza 
zlecającego do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla miejsca 

zamieszkania pacjenta, celem objęcia  kwarantanną 

IgM (+) IgG (+)
Interpretacja:

brak wytworzonych przeciwciał  przeciw SARS-CoV-2 w 
klasie IgG; obecne przeciwciała w klasie IgM mogące 
wskazywać na aktualne zakażenie; prawdopodobna 

trwająca infekcja koronawirusem SARS-Cov-2

Należy podjąć następujące działania:

izolacja społeczna (ewentualnie zwolnienie lekarskie); 
konieczne wykonanie testu RT PCR; w przypadku wyniku 
dodatniego należy przekazać informację przez lekarza 
zlecającego do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla miejsca 

zamieszkania pacjenta, celem objęcia  kwarantanną 

IgM (-) IgG (+)

Interpretacja:

dość wysokie prawdopodobieństwo przebytej
i zakończonej infekcji 

Należy podjąć następujące działania:

konieczne wykonanie testu RT PCR; brak wskazań do 
izolacji społecznej oraz zwolnienia lekarskiego; 

w przypadku wyniku dodatniego należy przekazać 
informację przez lekarza zlecającego do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla miejsca 

zamieszkania pacjenta, celem objęcia kwarantanną 



O KAMERACH
TERMOWIZYJNYCH

Kompaktowy model służący do błyskawicznego i bezkontaktowego pomiaru temperatury
u pojedynczych osób. Idealny do przestrzeni biurowych w małych firmach.
Automatyczny pomiar temperatury, z dokładnością do 0,5°C, dokonywany jest z odległości 
0,5-1 metra.

Uniwersalny zestaw składający się z kamery termowizyjnej, urządzenia kalibrującego
oraz specjalnego oprogramowania służącego do zarządzania całym systemem. Świetnie 
sprawdzi się w średnich zakładach pracy, szkołach, szpitalach, urzędach i sklepach.
Grupowy pomiar temperatury u 6 osób, w czasie rzeczywistym, dokonywany jest z odległości 
1-4 metrów. Imponująca dokładność pomiaru wynosi 0,1°C.

Nasz najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw. Niezastąpiony w przestrzeniach 
charakteryzujących się nasilonym przepływem osób: w fabrykach, centrach logistycznych, 
galeriach handlowych, na dworcach, lotniskach i stacjach metra.
Natychmiastowy, grupowy pomiar temperatury, z dokładnością 0,3°C, wykonywany jest
aż u 16 osób naraz. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, z bezpiecznej odległości 
3-10 metrów.

Kamery termowizyjne szybkiego reagowania Reakton+ wykorzystują zaawansowane algorytmy AI,
by na bieżąco monitorować stan zdrowia osób wchodzących do szpitali, placówek medycznych, 
zakładów pracy, centrów handlowych i biur. Ustawienie kamer przy wejściu do tych obiektów umożliwi 
stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla pracowników i klientów oraz opracowanie odpowiednich 
procedur prewencyjnych.

Zależnie od wielkości danego podmiotu gospodarczego, specyfiki branży i szacowanego natężenia 
przepływu osób poniżej prezentujemy trzy modele kamer, wszystkie z nich stanowią cyfrową kurtynę 
bezpieczeństwa, umożliwiając dodatkowo zautomatyzowane liczenie wchodzących na teren firmy osób. 
Wybór wariantu uzależniony jest od wielkości i specyfiki firmy.
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Centrum Medyczne Damiana istnieje od 1994 r. należy do Grupy Medicover. Zapewnia pacjentom szeroki 
zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach w Warszawie oraz w Szpitalu. Pracują w nich lekarze 
wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą w wiodących placówkach polskich
i zagranicznych. Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań 
diagnostycznych; obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu 
Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii, 
ginekologii. Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie 
doświadczenie lekarzy pracujących w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie 
leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, 
takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, „Szpital bez bólu”, „Bezpieczny 
Pacjent”, oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

W ciągu 25 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku 
prywatnych usług medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście 
do pacjentów, kompleksowa opieka medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie 
szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia. Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania 
charytatywne i współpracuje z m.in. z takimi organizacjami jak: UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja 
Spełniamy Marzenia.

Laboratorium Medyczne Synevo świadczy kompleksowe usługi w zakresie ogólnej i specjalistycznej 
diagnostyki laboratoryjnej: od prostych badań diagnostycznych, aż po prowadzenie skomplikowanych 
projektów badań naukowych i klinicznych. Wykonuje zarówno podstawowe badania krwi, jak i badania 
genetyczne, immunologiczne, hormonalne, a nawet unikatową diagnostykę alergologiczną
z wykorzystaniem testu transformacji limfocytów. Wspomaga pacjentów i klinicystów w przypadkach 
nadwrażliwości na alergeny przemysłowe, ale również w zakresie odczynów na materiały 
wykorzystywane w stomatologii. Dział histopatologii wykonuje wiele skomplikowanych odczynów 
immunochemicznych. Pomaga także również w doborze odpowiedniego postępowania 
terapeutycznego w wielu typach nowotworów. Wykonuje także badania w zakresie chorób 
autoimmunologicznych, wykorzystując różnorodne metody, wspiera klinicystów w procesie diagnostyki 
i monitorowania leczenia.
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