Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19)
W przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19) należy postępować zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783) oraz bezwzględnie
stosować się do zasad wynikających z wprowadzonych zmian do rozporządzenia
ogłoszonych w Dz. U. z 2020 r., poz. 585.
Zgodnie z zapisami wynikającymi z ww. przepisów w przypadku zwłok osób zmarłych
na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) należy:
1) przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania
wirusobójczym;
2) odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej
konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
3) unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
4) 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;
5) zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie
płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
Czynności, o których mowa w pkt 1–5, 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.
Tak zabezpieczone zwłoki należy umieścić w kapsule transportowej, w przypadku
przekazywania zwłok do krematorium, albo w trumnie do pochówku, w przypadku
bezpośredniego pochowania na cmentarzu. Na dnie trumny do pochówku należy
umieścić warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5cm.
Niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej, trumnę lub
kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum
działania wirusobójczym. Czynności te wykonywane są przez odpowiednio
przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych.
Transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.
Środek transportu powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne wynikające
z § 4 rozporządzenia 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).

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:
1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;
2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia
zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze
dekontaminacyjnej;
4) jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).
W przypadku prowadzenia dezynfekcji - odkażania pomieszczeń oraz przedmiotów
z którymi osoba zmarła była w styczności, przy zachowaniu ostrożności oraz ww.
środków ochrony indywidualnej, należy używać preparatów dezynfekcyjnych
o działaniu wirusobójczym lub skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm
świadczących tego typu usługi. Zaleca się również wietrzenie pomieszczeń.
Biorąc zatem powyższe pod uwagę, niezmiernie ważne jest, aby w przypadku zgonu
osoby na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu
zamieszkania lub izolacji, bezwzględnie poinformować o tym fakcie wszystkie osoby,
które będą miały kontakt ze zwłokami, w tym lekarza wezwanego lub skierowanego
do stwierdzenia zgonu oraz pracowników zakładu pogrzebowego.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) „prawo pochowania zwłok ludzkich ma
najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia…”
…Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie
się zobowiążą.”
Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust.1 ustawy, są chowane
przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób
pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych –
przez dany zakład karny lub areszt śledczy.

