
 

 

 

English 
Polish / Polski 

Coronavirus (COVID-19): Making a plan for 
your care during the COVID-19 pandemic   

Anticipatory care planning is about conversations between you, 

the people closest to you, and your care team – for example, 

your GP, nurse or consultant. These conversations should be 

about your wishes for your health and wellbeing if you become 

unwell. 

Your wishes and decisions can then be entered in an 

Anticipatory Care Plan (ACP). 

Koronawirus (COVID-19): 
Planowanie opieki zdrowotnej w 
czasie pandemii COVID-19 

Przygotowanie oświadczenia woli pro futuro polega na rozmowie 

z najbliższymi ci osobami oraz zespołem służby zdrowia, który się 

tobą zajmuje, na przykład lekarzem pierwszego kontaktu, 

pielęgniarką, lekarzem specjalistą. Rozmowa musi dotyczyć tego 

jakie są twoje życzenia, w przypadku gdybyś miał/a zachorować. 

Twoje życzenia i decyzje zostaną wtedy wpisane do oświadczenia 

pro futuro (ang. Anticipatory Care Plan (ACP)). 

Anticipatory care planning during the 
COVID-19 pandemic 

People of all ages, who are living with a variety of health 

conditions, have ACPs. Making a plan helps you communicate 

Oświadczenie pro futuro w czasie pandemii 
COVID-19 

Osoby w każdym wieku, cierpiące na różne choroby mają 

przygotowane oświadczenia pro futuro. Opracowanie planu 
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what would matter to you if you fell ill during the COVID-19 

pandemic. 

By having these conversations and making an ACP with your 

health and care team, you can make informed choices about the 

type of care you’d like to receive if you need medical treatment 

during the COVID-19 pandemic. Your ACP will be added to your 

health records for use if you become unwell. 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting 

the number of visitors a patient can have in hospital. This means 

in some cases, your healthcare team may be unable to fulfil 

every part of your care plan. However, every effort will be made 

to respect your wishes and the wishes of those closest to you. 

pomoże ci łatwiej wyrazić, co jest dla ciebie najważniejsze 

w przypadku choroby w czasie pandemii COVID-19. 

Poprzez omówienie i opracowanie oświadczenia pro futuro 

z zespołem, który się tobą zajmuje, będziesz w stanie dokonać 

świadomych wyborów dotyczących opieki, jaką chcesz otrzymać, 

jeśli będziesz potrzebować leczenia w czasie pandemii COVID-19. 

Twoje oświadczenie pro futuro zostanie dołączone do twojej 

dokumentacji medycznej i wzięte pod uwagę, gdyby stan twojego 

zdrowia miał się pogorszyć. 

Szpitale i poradnie środowiskowe podejmują różne środki w celu 

ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, takie jak 

na przykład zmniejszenie liczby osób odwiedzających 

w szpitalach. Z tego powodu czasami może być tak, że nie 

wszystkie części twojego oświadczenia pro futuro będą mogły 

zostać spełnione. Niemniej jednak służba zdrowia zrobi, co tylko 

jest możliwe, by uszanować twoje życzenia oraz życzenia twoich 

najbliższych. 

Who should make an ACP during the COVID-
19 pandemic? 

Kto powinien przygotować oświadczenie pro 
futuro w czasie pandemii? 

Jeżeli jesteś szczególne narażony/a na ryzyko ciężkiego 

przebiegu choroby, powinieneś/powinnaś porozmawiać o 
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If you’re at extremely high risk of severe illness it’s important to 

start having conversations about an ACP and your wishes if you 

fell ill. 

You may also benefit from an ACP if: 

 you’re aged 70 or older (regardless of medical conditions) 

 you’re under 70 with an underlying health condition, 

including anyone given the flu vaccination each year on 

medical grounds 

Read a full list of underlying health conditions 

An ACP can help: 

 ensure both your care team and the people closest to you 

know your wishes if you become unwell during the 

COVID-19 pandemic 

 manage any changes to your health in an organised way 

 prevent confusion about what matters to you 

 reduce worry 

 promote quality of life 

oświadczeniu pro futuro i o swoich życzeniach w przypadku 

choroby. 

Oświadczenie pro futuro może być również pomocne, jeśli: 

 masz 70 lat lub więcej (niezależnie od stanu zdrowia), 

 masz mniej niż 70 lat, ale cierpisz na inne choroby, 

w związku z czym co roku kwalifikujesz się do otrzymania 

szczepienia przeciw grypie z powodów medycznych. 

Przeczytaj pełną listę chorób współistniejących. 

Oświadczenie pro futuro może pomóc ci: 

 upewnić się, że zarówno zespół zajmujący się twoim 

zdrowiem jak i najbliższe ci osoby wiedzą, jakie są twoje 

życzenia, w przypadku gdybyś miał/a zachorować w czasie 

pandemii COVID-19, 

 zająć się swoim zdrowiem w zorganizowany sposób, 

 rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, co jest dla 

ciebie najważniejsze, 

 zmniejszyć niepokój, 

 promować jakość życia. 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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If you’re discussing your ACP with your care team, this may 

have to be done over the phone or via a video call. This is 

because of necessary safety measures being taken during the 

COVID-19 pandemic. Your GP practice can tell you about the 

different options for having this conversation. 

Jeżeli będziesz rozmawiać na temat swojego oświadczenia pro 

futuro z zespołem, który się tobą zajmuje, być może będzie to 

trzeba zrobić przez telefon lub w formie rozmowy wideo. Wynika to 

z faktu, że w czasie pandemii COVID-19 musimy stosować 

odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoja przychodnia zdrowia 

może wyjaśnić Ci, jakie są opcje przeprowadzenia takiej rozmowy. 

If you received a letter about planning your 
care 

You may have received a letter from the Government advising 

that as you have an underlying health condition you’re at risk of 

severe illness from COVID-19. 

After you’ve received this letter, someone from your care team 

will be in touch as soon as possible to make sure you’ve 

understood the information, and discuss your options for 

creating an ACP or making changes to an existing one. 

The conversation should focus on how they can support you, 

and how to record what matters to you if you fall ill with COVID-

19. 

Having conversations about care planning can be difficult – it 

might involve talking about end-of-life care, or how you feel 

Jeśli otrzymałeś/aś list dotyczący 
zaplanowania swojej opieki zdrowotnej. 

Być może otrzymałeś list od Rządu, w którym poinformowano Cię, 

że z powodu chorób, na jakie cierpisz, jesteś szczególnie 

narażony/a na ryzyko poważnej choroby wywołanej przez wirus 

COVID-19. 

Po otrzymaniu tego listu, ktoś z zespołu zajmującego się twoim 

zdrowiem skontaktuje się z tobą tak szybko jak to możliwe 

i upewni się, że rozumiesz informacje zawarte w liście, 

porozmawia z tobą również na temat przygotowania oświadczenia 

pro futuro lub zmiany wcześniej przygotowanego oświadczenia. 

W czasie takiej rozmowy pracownik służby zdrowia skupi się na 

tym, jak może Ci pomóc i jak zapisać, co jest dla ciebie 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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about Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Any conversation 

about your wishes should be carried out in a sensitive way. 

Before you talk to your care team, it’s a good idea to start having 

these conversations with those closest to you, so you can give 

your care team as much information as possible. 

Watch a video about care planning and conversations 

najważniejsze w przypadku choroby w czasie pandemii 

COVID-19. 

Rozmowa o planie opieki zdrowotnej może być trudna – być może 

trzeba będzie porozmawiać o opiece u schyłku życia lub tego, 

jakie jest twoje zdanie na temat resuscytacji krążeniowo-

oddechowej (reanimacji). Rozmowa na temat twoich życzeń 

powinna zostać przeprowadzona w odpowiednio delikatny sposób. 

Zanim porozmawiasz ze zespołem, który się tobą zajmuje najlepiej 

będzie, jeśli omówisz te sprawy najpierw z osobami ci 

najbliższymi, w ten sposób będziesz w stanie przekazać zespołowi 

jak najwięcej informacji. 

Obejrzyj filmik na temat planowania opieki i przeprowadzania 

rozmów.  

If you haven’t received a letter 

It would be worthwhile to start having these conversations with 

those closest to you, if possible. 

If you’re in a high-risk group and you’d like to consider making 

an ACP, contact your care team – for example, your consultant, 

nurse or GP. 

Jeśli nie otrzymałeś/aś listu 

Najlepiej, o ile to możliwe, zacznij rozmawiać o swoich życzeniach 

z najbliższymi ci osobami. 

Jeżeli należysz do grupy wysokiego ryzyka i chciałbyś/abyś 

przygotować oświadczenie pro futuro, skontaktuj się ze swoim 

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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zespołem opieki medycznej – na przykład lekarzem specjalistą, 

pielęgniarką lub lekarzem pierwszego kontaktu. 

If you don’t have an ACP 

Your care team will explain the purpose of an ACP and suggest 

you discuss what you would like to happen if you fall ill during 

the COVID-19 pandemic. They’ll support you to have this 

conversation, and agree and record your wishes so they can be 

shared with your health and care team. 

It can be difficult to start conversations about care planning with 

the people closest to you – discussing things like end-of-life care 

and your wishes about CPR can be emotional and challenging. 

However, if you do become seriously ill, it’s reassuring for both 

you and those closest to you to have a record of your wishes 

and what matters to you most. 

Jeżeli nie masz oświadczenia pro futuro 

Zespół, który zajmuje się twoim zdrowiem wyjaśni, co ma na celu 

przygotowanie oświadczenia pro futuro i zasugeruje rozmowę na 

temat tego, jakie masz życzenia w przypadku gdybyś miał/a 

zachorować w czasie pandemii COVID-19. Zespół będzie cię 

wspierać w czasie tej rozmowy, ustali z tobą i zapisze twoje 

życzenia, tak aby mogły być one dostępne dla osób, które będą 

się tobą zajmowały. 

Rozpoczęcie takiej rozmowy może nie być łatwe – rozmowa na 

temat opieki u schyłku życia i twoich życzeń dotyczących 

resuscytacji może być emocjonalnie trudna. Niemniej jednak, jeśli 

miałbyś/miałaby być poważnie chory/a, będzie łatwiej i tobie 

i twoim bliskim, jeśli twoje życzenia zostaną zapisane i będzie 

wiadomo, co jest dla ciebie najważniejsze 

If you already have an ACP 

If you already have an ACP, it can be changed if you like. A 

member of your care team can contact your GP practice to 

Jeśli już masz oświadczenie pro futuro 

Jeżeli masz już przygotowane oświadczenie pro futuro, możesz je 

zmienić, jeśli chcesz. Ktoś z zespołu, który się tobą zajmuje może 

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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ensure your health records are updated. This ensures the ACP 

stays up to date. 

skontaktować się z twoim lekarzem pierwszego kontaktu i upewnić 

się, że twoja dokumentacja zdrowotna jest uaktualniona. W ten 

sposób będziemy mieć pewność, że twoje oświadczenie pro futuro 

jest zgodne z twoimi aktualnymi życzeniami. 

COVID-19 and your ACP 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and community care 

teams are taking a number of safety measures, such as limiting 

the number of visitors a patient can have in hospital. This means 

in some individual cases, it may not be possible to fulfil every 

part of your care plan. However, your healthcare team will 

discuss your ACP with you and can advise on the best options 

for your situation. Every effort will be made to respect your 

wishes and the wishes of those closest to you. 

If this has an effect on what you’d like to put in your ACP, 

discuss it with your care team. 

COVID-19 i oświadczenie pro futuro 

W celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

szpitale i poradnie środowiskowe muszą podejmować szereg 

środków bezpieczeństwa, takich jak, na przykład, ograniczanie 

liczby osób odwiedzających w szpitalach. Oznacza to, 

że w niektórych przypadkach wypełnienie wszystkich życzeń 

zawartych w planie opieki może nie być możliwe. Niemniej jednak 

twój zespół porozmawia z tobą o twoim oświadczeniu i doradzi, 

jakie są najlepsze opcje w danej sytuacji. Zrobimy, co możemy, 

żeby uszanować twoje życzenia i życzenia twoich bliskich. 

Jeśli ma to wpływ na to, co chciałbyś/chciałabyś wpisać do 

swojego oświadczenia pro futuro, porozmawiaj o tym ze swoim 

zespołem. 

Talking about your care Rozmowa na temat opieki nad tobą 
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Even if you’re in good health, it’s important to talk to those 

closest to you about your wishes for future care, and the 

decisions you’d want to be made if you fell ill.  

Read our advice for having conversations about care 

Nawet jeśli cieszysz się dobrym zdrowiem, ważne jest, aby 

porozmawiać z najbliższymi osobami na temat twoich życzeń 

dotyczących opieki dla ciebie w przyszłości oraz decyzji, jakie 

chciałbyś/chciałabyś podjąć, jeśli zachorujesz. 

Przeczytaj nasze porady dotyczące rozmowy na temat opieki 

For more information about coronavirus (COVID-19) in Polish go 

to www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-

poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-

formats/coronavirus-covid-19-advice-in-polish 

Więcej informacji na temat koronawirusa (COVID-19) w języku 

polskim można znaleźć na stronie www.nhsinform.scot/illnesses-

and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-

19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advice-in-

polish 

9 August 2021 9 sierpnia 2021 
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