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Zmiana do wersji z 13.10.2020 r.: dodano infografikę „Przegląd RKI środków 
zapobiegawczych i środków do zwalczania epidemii podczas pandemii COVID-19” (Załącznik 
2). 

Preambuła 

Pandemia SARS-CoV2 stawia przed naszym społeczeństwem ogromne wyzwania. Celem na 
najbliższe miesiące musi być zapobieganie zakażeniom, a jednocześnie utrzymanie w jak 
największym stopniu wszystkich obszarów życia publicznego i gospodarczego, pomimo 
utrzymującego się ryzyka infekcji. Ważne jest zachowanie każdego człowieka, ścisłe 
przestrzeganie zasad dystansu i higieny służy nie tylko ochronie siebie i innych przed SARS-
CoV-2, ale może również ograniczyć rozprzestrzenianie się innych chorób zakaźnych. Dzięki 
połączeniu wspólnie wspieranych środków, dostosowanych do danej sytuacji, można 
zarządzać występowaniem zakażeń w taki sposób, aby uniknąć ludzkiego cierpienia i zgonów, 
bez zatrzymywania życia społecznego i gospodarczego. Środki te są stale weryfikowane i 
dostosowywane. 

Niniejszy dokument strategii określa kluczowe punkty zarządzania pandemią w 
nadchodzących miesiącach, na podstawie wcześniejszych doświadczeń z pandemią SARS-
CoV2. Celem artykułu jest pokazanie perspektywy rozwoju i opanowania pandemii w 
Niemczech (Załącznik 1: COVID-19: pandemia w Niemczech w nadchodzących miesiącach 
(PDF, 38 KB, plik nie jest w pełni dostępny)). 

COVID-19: pandemia w Niemczech w nadchodzących miesiącach 
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Sytuacja wyjściowa i bieżąca 

Pierwsze miesiące pandemii SARS-CoV-2 w Niemczech były zarządzane dzięki znacznym 
wspólnym wysiłkom i międzysektorowym ograniczeniom (np. zakazom kontaktów 
osobistych, zamykaniu przedsiębiorstw i szkół). Środki podjęte w marcu 2020 r. w Niemczech 
miały drastyczny wpływ ekonomiczny i społeczny. 

Stosunkowo udany wynik tymczasowy w porównaniu z Europą w ograniczaniu pandemii w 
Niemczech nie może przesłaniać obecnych wyzwań i potrzeby dalszego rozwoju. Poniżej 
przedstawiamy zarys narzędzi, które mogą być stosowane, w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w Niemczech. W walce z pandemią ważna jest również 
odpowiedzialność społeczna. Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, że np. samo „podejście 
osłonowe” (całkowite osłonięcie osób w domach lub w domach opieki) nie wystarcza do 
skutecznej ochrony grup podwyższonego ryzyka. Ochrona taka może mieć miejsce jedynie w 
przypadku zachowania wspólnej odpowiedzialności społecznej. Podobnie, nie chodzi tu o 
konkretne miejsca lub sytuacje, w których przeważa większe ryzyko zakażenia jako takie, np. 
określony obszar lub środek transportu, lecz raczej o interakcję, między zachowaniem danej 
osoby, a środowiskiem. Zakażenia mogą zatem być przenoszone zarówno lokalnie, jak i 
poprzez podróże. Chodzi tu między innymi o zakażenia za granicą, przez które wirus jest 
przenoszony do Niemiec. 

Scenariusze rozwoju pandemii w nadchodzących miesiącach  

Na najbliższe miesiące zakładamy przebieg pandemii, który można scharakteryzować w 
następujący sposób: 



1. pojedyncze przypadki, lokalne i ograniczone czasowo ogniska z kilkoma nowymi 
zakażeniami, które mogą w każdej chwili wiązać zdolności produkcyjne i wymagać 
lokalnego podejścia dostosowanego do występującego ryzyka. 

2. Ogniska w warunkach indywidualnych (np. podczas spotkań rodzinnych lub w 
placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły), również nasilane 
jesienią/zimą ze względu na zmiany wzorców zachowań (np. spędzanie większej ilości 
czasu w pomieszczeniach zamkniętych). 

3. Ogniska występujące w wielu miejscach, rozprzestrzenienie regionalne, którego nie 
można już przypisać do poszczególnych łańcuchów zakażenia i które prowadzi do 
przywrócenia środków ochrony w dotkniętych regionach (patrz Załącznik 2). 

Przegląd RKI środków zapobiegawczych i środków do zwalczania epidemii podczas pandemii COVID-
19 

 

Załącznik 2: Przegląd RKI środków zapobiegawczych i środków do zwalczania epidemii 
podczas pandemii COVID-19  

Źródło: Instytut Roberta Kocha  

Przewiduje się, że co najmniej jedna szczepionka będzie dostępna w przyszłym roku (2021). 
Może to usprawnić walkę z pandemią i znacznie złagodzić jej przebieg. Pomimo 
wprowadzenia szczepionki lub wielu szczepionek, RKI przewiduje, że będą one, przynajmniej 
początkowo, dostępne tylko w ograniczonych ilościach, tak że na początku należy zaszczepić 
określone grupy ryzyka, a w dalszej kolejności pozostałą populację.  
Pomimo tego, że szczepionka stanowi ważny element walki z pandemią, sama w sobie, 
zwłaszcza w pierwszej fazie niewątpliwie ograniczonej dostępności, nie wystarczy i musi 
nadal być skorelowana z odpowiedzialnym zachowaniem oraz zmodyfikowaną formą 
spotkań towarzyskich, zwłaszcza w kontekście stałego przestrzegania zasad AHA+A+L 
(zachowanie dystansu społecznego – przestrzeganie zasad higieny – rutynowe noszenie 
maski, korzystanie z aplikacji ostrzegawczej Corona oraz wentylacja pomieszczeń), a także 
przenoszenia zajęć w czasie wolnym na zewnątrz, na ile to możliwe, aby unikać słabo 
wentylowanych, zamkniętych pomieszczeń, pełnych ludzi. 

https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Strategie_Anlage2.html


Cele 

Podstawowym celem jest minimalizacja rozprzestrzeniania się pandemii i jej skutków dla 
zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że życie publiczne i gospodarcze (w tym placówki 
oświatowe) w Niemczech zostanie dotknięte w jak najmniejszym stopniu. Potencjalnie 
wymagane środki i ograniczenia będą dostosowywane do konkretnego ryzyka, a także 
ograniczone w skali regionalnej i czasowej. Środki te powinny być proporcjonalne pod 
względem prawnym i organizacyjnym oraz możliwe do wprowadzenia w życie na poziomie 
praktycznym. 

Skuteczne szczepionki, udoskonalone podejścia terapeutyczne i środki pozamedyczne (np. 
przestrzeganie zasad AHA+L) zapobiegną przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej (w celu 
zapewnienia jak najlepszego leczenia pacjentów COVID-19, jak również regularnego leczenia 
wszystkich innych pacjentów), długotrwałym skutkom choroby i zgonom w możliwie 
największym stopniu. 

Cele strategiczne dla zachowania zdrowia publicznego i kontroli zarażeń to: 

1. zmniejszenie ryzyka zarażenia podczas aktywności zawodowej i w życiu towarzyskim 
wszystkich grup ludności w Niemczech, 

2. zapobieganie kolejnemu niekontrolowanemu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się 
wirusa, 

3. długoterminowe wzmocnienie i wzajemne powiązanie publicznej służby zdrowia 
(ÖGD) i sektora opieki zdrowotnej w celu dalszego budowania systemu odpornego 
na kryzys, 

4. opracowanie kompleksowej opieki związanej ze zwalczaniem COVID-19 zarówno w 
obszarze ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. 

Kluczowe tematy i narzędzia kontroli zakażeń1 

 
Większość populacji zdaje sobie sprawę ze środków mających na celu minimalizację ryzyka 
zakażeń i stosuje je w podstawowych sferach życia: należy dalej przestrzegać zasad AHA+L 
(zachowanie dystansu społecznego – przestrzeganie zasad higieny – rutynowe noszenie 
maski i wentylacja pomieszczeń). Należy osiągnąć świadomość tego, co stanowi ryzykowne 
zachowanie, aby człowiek sam mógł dostosować odpowiednio swoje zachowanie. 

Środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia będą poddawane ciągłej ocenie, 
wdrażane będą nowe informacje naukowe: wiedza naukowa na temat dróg i procesów 
zakażeń będzie wykorzystywana w różnych dziedzinach życia (w domu, szkołach, środkach 
transportu publicznego, przedsiębiorstwach, biurach, restauracjach, na dużych imprezach 
itd.) i społecznościach, w celu dalszego rozwoju oraz wdrażania strategii minimalizacji ryzyka 
w życiu zawodowym i prywatnym dostosowanych do potrzeb. Należy dzielić się 
doświadczeniami w zakresie stosowania środków ochrony i ich skuteczności na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza na szczeblu państwowym. 

Należy utrzymać otwarte placówki edukacyjne: placówki edukacyjne, takie jak szkoły i 
przedszkola, są istotną częścią życia publicznego. Dowody na wpływ szkół i przedszkoli na 



pandemię są niejednorodne, pokazują jednak, że placówki edukacyjne są jednym z miejsc 
odgrywających rolę w powstawaniu zakażeń. 2,3,4 Jednocześnie, szkoły i przedszkola są 
kluczowe dla rozwoju, edukacji i socjalizacji dzieci i młodzieży, a także dla możliwości 
prowadzenia przez rodziców działalności zawodowej. Ważne jest, aby nadal utrzymywać te 
obiekty otwartymi, stosując się do zasad higieny. Przygotowania i środki organizacyjne są 
niezbędne w ścisłej i międzysektorowej współpracy wszystkich stron, w celu jak 
największego zapobieżenia w rozprzestrzenianiu się zakażeń, a jeśli do tego dojdzie, w celu 
ich wczesnego wykrycia. Jest to jedyny sposób na ograniczenie do minimum liczby osób 
dotkniętych chorobą i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się jej bez zamykania placówek.  

Bezpieczne podejście do kwestii mobilności (krajowej i transgranicznej): ważne jest, aby 
kontynuować analizę sytuacji na świecie i proaktywnie dostosowywać środki i strategie. 
Należy tu podkreślić, że zwiększona mobilność (podróże służbowe lub prywatne) stanowi 
większe ryzyko; nie jest ono jednak związane przede wszystkim z miejscem docelowym, ani z 
konkretnym regionem, lecz zależy w znacznym stopniu od zachowania danej osoby w 
regionie, w którym doszło do przeniesienia wirusa.5 Należy zwrócić uwagę na zachowania 
ryzykowne, aby można było ich uniknąć. Podróżnym należy przedstawić informacje w 
środkach komunikacji w różnych językach, tak aby byli oni informowani o testach, 
kwarantannie i izolacji. 

Zróżnicowana kontrola zakażeń przy większych wydarzeniach: zgromadzenia, szczególnie w 
pomieszczeniach, zwiększają ryzyko roznoszenia SARS-CoV-2.6 W tych warunkach, tak zwane 
„zdarzenia super rozprzestrzeniania się”, w ostatnich miesiącach, wielokrotnie w 
dramatyczny sposób nasilały w wielu krajach przypadki ognisk, bardziej niż miałoby to 
miejsce z powodu przenoszenia się zakażenia między kilkoma osobami.7 Stosując się do 
ogólnych zaleceń, osoby odpowiedzialne za poszczególne sektory muszą ustalić 
zróżnicowane, przejrzyste i zrozumiałe wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń. Należy przy 
tym wziąć pod uwagę rodzaj wydarzenia oraz przyczyny ograniczeń ilościowych. 

Komunikacja strategiczna w sytuacjach kryzysowych:  „sytuacja związana z koronawirusem” 
jest bardzo złożona i wciąż pojawiają się nowe spostrzeżenia, które wymagają rewizji 
wytycznych. Niezbędne są komunikacja i interakcja z grupami podwyższonego ryzyka oraz 
grupami osób, do których dotarcie jest trudniejsze z punktu widzenia technologii 
informacyjnej. 

Ciągły rozwój krajowej strategii testowania / zapewnienie szerokiej diagnostyki: 
diagnostyka związana z konkretnymi sytuacjami i dostępna miejscowo w poszczególnych 
regionach, w celu identyfikacji osób zakażonych jest podstawowym wymogiem dla działania 
systemu zgłaszania przypadków infekcji i zarządzania pandemią. Wyniki metod wykrywania 
bezpośredniego (wykrywanie patogenów) i pośredniego (przeciwciała) są brane pod uwagę 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i w świetle przeprowadzonego wywiadu, w celu oceny 
sytuacji w Krajowej Strategii Testowania. Przy stosowaniu testów niezbędne jest 
ukierunkowane podejście, uwzględniające prawdopodobieństwo występowania ryzyka i 
skłonność do podejmowania ryzyka w odniesieniu do zdobywania wiedzy i efektywnego 
wykorzystywania zasobów. Priorytetem są badania osób z objawami i ochrona grup 
podwyższonego ryzyka, takich jak osoby starsze w domach opieki. Pomimo dużych 
możliwości testowania w tym obszarze, personel i zasoby materiałowe są zasadniczo 
ograniczone. Dlatego też, w celu ich optymalnego wykorzystania, wskazania i znaczenie 
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analiz muszą być ogólnie znane. Na przykład, negatywny wynik testu na obecność wirusa jest 
tylko drobnym wycinkiem i nie może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa. 
Negatywny wynik testu nie zwalnia osoby z zachowań zapobiegających zakażeniu, takich jak 
przestrzeganie zasad higieny i stosowanie środków ochrony. 

Wdrażanie krótkich sekwencji czasowych w procesie testowania: aby skutecznie zmniejszyć 
ryzyko przeniesienia choroby, niezbędne jest niezwłoczne wykrycie osób ostro zakażonych i 
szybkie przekazanie wyników badań, co powinno być możliwe w ciągu 24-36 godzin (między 
wykonaniem badania, a przekazaniem wyników). Strony zainteresowane muszą to 
zorganizować i stale kontrolować, dotyczy to w szczególności we współpracy z odpowiednim 
stowarzyszeniem lekarzy akredytowanych i Publiczną Służbą Zdrowia. Certyfikowane testy 
antygenowe dla COVID-19 są dostępne i uzupełniają możliwości diagnostyki PCR. Testy 
antygenowe są nieco mniej czułe, niż testy PCR przeprowadzane w laboratorium. 
Umożliwiają one jednak również przeprowadzenie testów na miejscu i przedstawienie 
wyniku po kilku minutach. Trwają badania mające na celu lepszą ocenę wyników dostępnych 
testów. Obecnie zaleca się stosowanie opcji zastosowań podczas opracowywania Krajowej 
Strategii Testów. 

Należy niezwłocznie udostępniać dane epidemiologiczne i dane dotyczące przypadków 
zakażeń: celem jest jak najwcześniejsze poinformowanie publicznej służby zdrowia o 
zakażeniach SARS-CoV-2. Zapewnia to, przede wszystkim, możliwość wprowadzenia na 
miejscu szczególnych środków kontroli zakażeń. Po drugie, umożliwia zarządzanie 
regionalnymi środkami zapobiegawczymi. W tym celu, ważny dla kontroli zakażeń (DEMIS) 
jest stały rozwój „niemieckiego systemu elektronicznej sprawozdawczości i informacji”. 
System sprawozdawczy rzetelnie i szybko dostarcza ogólnokrajowych, wiarygodnych danych, 
niezbędnych do oceny sytuacji epidemiologicznej w Niemczech. W sposób systematyczny, 
organizowany i rozwijany będzie system nadzoru nad objawami (= monitorowanie różnych 
objawów) zakaźnych chorób układu oddechowego i innych chorób. Ponadto, badania nad 
seroprewalencją i zachowaniami podczas pandemii związanymi ze zdrowiem, jak również 
dodatkowe informacje (np. nadzór laboratoryjny, badanie koronawirusa w przedszkolu, 
rutynowe dane z oddziałów ratunkowych) mają na celu dostarczenie dodatkowych 
informacji dotyczących ostrego występowania infekcji. 

Wprowadzenie systematycznego śledzenia występowania interakcji międzyludzkich, w celu 
wykrycia skupisk zakażeń i przerwania łańcucha zakażenia przez obserwację 
epidemiologiczną: obecne występowanie ognisk świadczy o skuteczności wprowadzonych 
już środków wspierania organów służby zdrowia w landach i gminach – określanie osób 
potencjalnie zakaźnych i ustalanie kontaktów zakaźnych są skutecznymi środkami 
przerywającymi łańcuch zakażeń.8,9 Zazwyczaj jesteśmy w stanie niezawodnie i szybko 
zidentyfikować podejrzane przypadki, odizolować je, przeprowadzić niezbędną diagnostykę 
oraz, w zależności od sytuacji, wdrożyć środki kontroli zakażeń. 
Tę możliwość należy skonsolidować i dalej rozwijać. Zdobyte doświadczenia są analizowane, 
a ustalenia są ogólnie przedstawiane. Oferowana jest pomoc wdrożeniowa. 
Środki niezbędne do wspierania departamentów zdrowia pochodzą obecnie przede 
wszystkim z programu „Zwiadowcy zagrożeń”, który jest czasowo ograniczony. Potencjalne 
scenariusze epidemiologiczne wymagają jednak trwałego, znaczącego kadrowego 
wzmocnienia publicznej służby zdrowia przez landy. Nowo utworzony punkt kontaktowy 
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Publicznej Służby Zdrowia RKI może wspólnie z partnerami wspomóc w naborze nowego 
personelu o odpowiednich kwalifikacjach. 

Zapewnienie dostępności odpowiednich środków ochrony personelu: w placówkach 
ambulatoryjnych i stacjonarnych właściwe instytucje (stowarzyszenie lekarzy 
akredytowanych, lekarze specjaliści, szpitale, wspólnoty, landy, rząd federalny) zapewniają 
wystarczającą lokalną dostępność i zapasy materiałów ochronnych, które należy 
przygotować na wypadek każdej sytuacji. 

Kompleksowa opieka zdrowotna w warunkach pandemii: istotną częścią każdej udanej 
strategii jest pełna dostępność systemu opieki zdrowotnej dla wszystkich osób z objawami, 
tzn. możliwość prostego korzystania ze wszystkich placówek sektora zdrowia publicznego i 
systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie, pełna opieka zdrowotna jest istotna z punktu 
widzenia ambulatoryjnego i szpitalnego we wszystkich prawdopodobnych przyszłych 
scenariuszach epidemiologicznych (tj. zakładając różne wzorce rozprzestrzeniania się 
wirusa). W tym celu, dotychczasowe doświadczenia, szczególnie w zakresie niezbędnych 
zdolności do prowadzenia intensywnej terapii, umożliwiają trwałe planowanie opieki w 
perspektywie regionalnej. Należy zapobiegać ograniczeniom w opiece zdrowotnej poprzez 
planowanie wypisów.10 Zarówno struktura opieki stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej powinna 
umożliwiać stałe oddzielenie opieki nad pacjentami zakaźnymi i niezakaźnymi. 

Należy zapewnić szczepionki przeciwko grypie i pneumokokom oraz osiągnąć wysoki 
stopień objęcia szczepieniami, szczególnie w grupach ryzyka: szczepionki przeciwko 
chorobom układu oddechowego odgrywają decydującą rolę w zarządzaniu pandemią w 
nadchodzących miesiącach, szczególnie w okresie zimowym. Kliniczny przebieg tych chorób 
nie zawsze można odróżnić z wystarczającą wiarygodnością od COVID-19 bez dodatkowej 
diagnostyki. Aby chronić ludzi i odciążyć system opieki zdrowotnej, najlepszy efekt można 
osiągnąć, jeśli zgodnie z zaleceniami STIKO znacznie zwiększą się wskaźniki szczepień 
przeciwko grypie (przeziębieniu) i pneumokokom, przede wszystkim w grupach ryzyka. W 
odniesieniu do przeziębienia należy również osiągnąć wysokie wskaźniki szczepień w 
szczególnie narażonych i epidemiologicznie istotnych grupach zawodowych (personel 
medyczny i pielęgniarski, inni pracownicy służby zdrowia), aby zapobiec przenoszeniu 
choroby w szpitalach, domach opieki oraz domach spokojnej starości.  

Opracowanie strategii szczepień przeciwko SARS-CoV-2: przygotowywana jest 
ogólnokrajowa kampania szczepień, nawet jeśli skuteczna i bezpieczna szczepionka nie 
będzie natychmiast dostępna. W tym celu opracowywane są obecnie realne koncepcje 
dotyczące magazynowania, łańcuchów chłodniczych, logistyki dystrybucji, wdrażania, 
priorytetowych grup docelowych oraz kompleksowego monitorowania bezpieczeństwa i 
skuteczności szczepionek w zakresie szerokiego zastosowania. Odpowiednie planowanie 
odbywa się przy udziale różnych stron i instytucji na szczeblu federalnym i landów, jak 
również Stałej Komisji ds. Szczepień oraz Krajowego Komitetu Kierującego Szczepieniami. 
Należy założyć, że szczepionki nie będą od razu szeroko dostępne dla całej populacji. W 
związku z tym, szczepienia będą przeprowadzane stopniowo, w uzasadnionym i 
skoordynowanym porządku. Wprowadzeniu szczepionki musi towarzyszyć jak 
najwcześniejsza komunikacja z udziałem odpowiednich stron, aby zapobiec dezinformacji i 
tworzeniu się mitów oraz aby umożliwić ludziom podjęcie świadomej decyzji o szczepieniu. 



Ten katalog celów operacyjnych nie jest wyczerpujący. 

Należy zaznaczyć, że Niemcy będą w stanie przezwyciężyć pandemię tylko dzięki współpracy 
tych wszystkich elementów. Realizacja działań przedstawionych w niniejszej strategii 
powinna być rozumiana jako cel dla całego społeczeństwa. 

_______________________________________ 
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