
 

 

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY 

I. ROMANOWSKIEJ 2, 85-796 BYDGOSZCZ 

"52 3743886; 52 3743888" 

komunikat dot. działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

http://www.co.bydgoszcz.pl/wstrzymane-odwiedziny-oddzialach-cntrum-onkologii/ 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji  
http://www.co.bydgoszcz.pl/ 

    

SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA 
BATOREGO 17/19, 87-100 TORUŃ 

"56 6100209; 56 6100328; 692282098" 

komunikat dot. zmiany zasad udzielania porad medycznych w poradniach specjalistycznych 

http://www.med.torun.pl/zespol-poradni-przyszpitalnych/ 

komunikat dot. zmiany organizacji pracy szpitala, teleporad i zakazu wizyt 

http://www.med.torun.pl/ 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcj 
http://www.med.torun.pl/2020/03/02/koronawirus-przydatne-informacje/ 

    

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY 
SEMINARYJNA 1 85-326 BYDGOSZCZ 

523 761 800  

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/zakaz%20odwiedzin.pdf 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku objawów infekcji  
http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/koronawirus-informacje.pdf 

komunikat dot. wywiadu epidemiologicznego w kierunku podejrzenia infekcji koronawirusem 2019 SARS –CoV-2 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/20200314_ankieta.pdf 

komunikat dot. zawieszenia wizyt w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Rehabilitacji oraz zawieszenia 
wykonywania badań diagnostycznych 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/20200316%20odwolane%20wizyty.pdf 

komunikat dot. pilnej porady w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/20200314_komunikat.pdf 

komunikat dot. zawieszenia wizyt 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/20200316%20odwolane%20wizyty.pdf 

"komunikat dot. podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującego chorobę 
COVID-19" 

http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/Szanowni%20Pacjenci%20koronawirus.pdf 

    

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA  
ŚW. JÓZEFA 53-59, 87-100 TORUŃ  

56 679 31 00 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.wszz.torun.pl/ 

komunikat dot. koronowirusa: informacje i zalecenia 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 komunikat dot. zmiany lokalizacji opieki dla dzieci i  poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w związku z 
sytuacją epidemiologiczną 

https://www.wszz.torun.pl/images/informacje_dla_pacjentow/Ogoszenie_nocna_opieka_dzieci_zmiana_lokaliza

cja.pdf 

komunikat dot. teleporad w związku z sytuacją epidemiczną 

https://www.wszz.torun.pl/images/informacje_dla_pacjentow/Teleporady.pdf  

komunikat dot. zmiany organizacji pracy szpitala 

https://www.wszz.torun.pl/ 
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REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 
SIKORSKIEGO 32, 86-300 GRUDZIĄDZ 

52 3655 799 

komunikat dot. wystawiania e-recept 

https://bieganski.org/pl/news/658 

komunikat dot. ograniczenia odwiedzin pacjentów Szpitala 

https://bieganski.org/pl/news/654 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://bieganski.org/pl/news/656 

komunikat dot. zawieszenia działalności Poradni Specjalistycznych 

https://bieganski.org/pl/news/657  

   

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA 
UJEJSKIEGO 75, 85-168 BYDGOSZCZ 

"815374171; 605 194800; 81 53494800" 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.biziel.umk.pl/assets/img/demo/Szpital_Biziel_Bydgoszcz_odwiedziny.jpg 

stanowisko PTGiP i Konsultanta Krajowego w sprawie porodów rodzinnych w obliczu COVID-19 

https://www.biziel.umk.pl/aktualnosci-wydarzenia 

komunikat dot. podstawowych środków ochronny przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę 
COVID-19 

https://biziel.umk.pl/aktualnosci-koronawirus-522 

    

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 
DOKTORA LUDWIKA RYDYGIERA 15/17, 86-300 GRUDZIĄDZ 

56 641 44 44 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://bieganski.org/pl/news/656,0 

komunikat dot. zawiedzenia działalności poradni specjalistycznych 

https://bieganski.org/pl/news/657,0 

komunikat dot. porad i recept 

https://bieganski.org/pl/news/658,0 
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