
 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 
ALEJA KRAŚNICKA 100, 20-718 LUBLIN 

81 53 422 04 

komunikat dot. zamknięcia oddziałów w wyniku zakażenia koronawirusem 

https://www.szpital.lublin.pl/images/pokaz_slajdow/zamkniecie_oddziaow.png 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 

https://www.szpital.lublin.pl/images/pokaz_slajdow/koronawirus_3.png 

komunikat dot. teleporad 

http://szpital.lublin.pl/index.php/component/content/article/8-aktualnosci/1767-wstrzymanie-przyjec 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4  W LUBLINIE 
DR. K. JACZEWSKIEGO 8, 20-954 LUBLIN 

817 244 226 

komunikat dot. koronawirusa - czego nie robić podczas kwarantanny 

https://www.spsk4.lublin.pl/images/covid/czego_nie_robic_podczas_kwarantanny.jpg 

komunikat dot. koronawirusa - co robić podczas kwarantanny 

https://www.spsk4.lublin.pl/images/covid/co_robic_podczas_kwarantanny.jpg 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/46-aktualnosci-2019/1145-zakaz-odwiedzin-

u-pacjentow?Itemid=101 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 

https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1146-wazne-informacje-na-

temat-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-zakazenia-koronowirusem?Itemid=101 

informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej 

https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/46-aktualnosci-2019/1142-nowy-

koronawirus-2019-ncov?Itemid=101 

komunikat dot. ograniczenia odwiedzin 

https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/46-aktualnosci-2019/1137-ograniczenie-

odwiedzin-na-oddzialach-spsk-4?Itemid=101 

informacja na temat ciągłości terapii pacjentów biorących udział w Badaniach Klinicznych 

https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/46-aktualnosci-2019/1142-nowy-

koronawirus-2019-ncov?Itemid=101 

    

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE 
STASZICA 16, 20-081 LUBLIN 

81 532 39 35 

komunikat dot. zmiany w pracy poradni specjalistycznych SPSK 1 

https://www.spsk1.lublin.pl/artykuly/stan-zagrozenia-epidemiologicznego-zmiany-w-pracy-poradni-

specjalistycznych-spsk-1-17-03 

komunikat dot. zmiany w pracy Szpitala 

https://www.spsk1.lublin.pl/artykuly/informacja-wazne-zmiany-w-pracy-szpitala-13-03-2020 

komunikat informacje i zalecenia dotyczące koronowirusa COVID-19 

https://www.spsk1.lublin.pl/artykuly/informacje-i-zalecenia-dotyczace-koronowirusa-covid-19-06-02-2020 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.spsk1.lublin.pl/artykuly/komunikat-w-sprawie-wstrzymania-odwiedzin-we-wszystkich-klinikach-

spsk-nr-1-23-01-2020 

    

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE 
MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9, 20-089 LUBLIN 

817 402 039 

komunikat dot. koronawirusa - informacje o wirusie 

http://janbozy.lublin.pl/assets/upload/files/plakat_kwarantanna_druk.png 

 komunikat dot. wstrzymania przyjęć pacjentów do planowanych hospitalizacji i zabiegów 

http://www.janbozy.pl/ 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://janbozy.lublin.pl/assets/upload/files/8.jpg 
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
TEREBELSKA 57-65, 21-500 BIAŁA PODLASKA 

815374047 

komunikat dot. zamknięcia oddziałów w wyniku zakażenia koronawirusem 

https://www.szpital.lublin.pl/images/pokaz_slajdow/zamkniecie_oddziaow.png  

komunikat dot. wstrzymania przyjęć pacjentów do planowanych hospitalizacji i zabiegów 

http://szpital.lublin.pl/index.php/component/content/article/8-aktualnosci/1767-wstrzymanie-przyjec 

komunikat dot. zasad postępowania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

https://www.szpital.lublin.pl/images/pokaz_slajdow/koronawirus_3.png 

komunikat dot. zasad postępowania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

https://www.szpital.lublin.pl/images/pokaz_slajdow/poz.png 

   

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
ALEJE JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ 

84 677 33 00 

informacje o kwarantannie 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1529-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie 

komunikat dot. bezpłatnych parkingów 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1528-bezplatne-parkingi 

komunikat dot. wstrzymania przyjęć pacjentów do planowanych hospitalizacji i zabiegów 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1523-wazne-wstrzymanie-planowych-przyjec-pacjentow-i-zabiegow-

w-naszym-szpitalu-polecenie-wojewody-lubelskiego 

komunikat dot. zasad postępowania – zalecenia 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1516-koronawirus-cov-2 

"komunikat dot. koronawirusa - jak zapobiegać zakażeniu?" 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1519-koronawirus-jak-zapobiegac-zakazeniu 

komunikat dot. koronawirusa - informacje o wirusie 

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1521-co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

komunikat dot. teleporad  

https://szpitaljp2.zam.pl/aktualnosci/2020/1522-teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej 

    

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI SPZOZ 
DR. K. JACZEWSKIEGO 7, 20-090 LUBLIN 

814 541 000 

komunikat dot. wdrożenia nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
związanym z wirusem SARS CoV-2 

https://cozl.eu/pacjent 

komunikat dot. działalności szpitala w związku z sytuacją epidemiologiczną 

https://cozl.eu/pacjent/252-informacja-dyrektora-o-dzialalnosci-szpitala-w-zwiazku-z-sytuacja-epidemiologiczna 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://cozl.eu/pacjent/246-zakaz-odwiedzin-pacjntow 

    

ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY 

PEOWIAKÓW 1, 22-400 ZAMOŚĆ 

846 775 054 

komunikat dot. koronawirusa - informacje o wirusie 

https://www.szpital.com.pl/index.php?co=aktualnosci 

    

1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W LUBLINIE 
ALEJE RACŁAWICKIE 23, 20-049 LUBLIN 

26 118 32 00 

komunikat dot. postępowania z koronawirusem – pacjent 

https://koronazglowy.pl/dla-pacjentow/ 

komunikat dot. Postępowania z koronawirusem - personel medyczny 

https://koronazglowy.pl/dla-personelu-medycznego/ 
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