Zmiana zasad kierowania i odbywania kwarantanny

Izolacja a kwarantanna
Izolację stosuje się wobec osób, o których wiadomo, że są chore, natomiast kwarantannę
stosuje się wobec tych osób, które zostały wystawione na ryzyko zakażenia chorobą
i w związku z tym mogą, ale nie muszą, zachorować.
Z dniem 24 października zostały uchylone przepisy, które nakazywały odbywanie kwarantanny
wraz z domownikami.
Osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobami poddanymi kwarantannie przez
Państwową Inspekcję Sanitarną były niejako automatycznie poddane kwarantannie.
W związku z tym osoby, które, jako członkowie rodziny przebywały na kwarantannie,
od 24 października mają tę kwarantannę uchyloną.
Obecnie, po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia, decyzja o poddaniu osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących kwarantanną, lub nadzorem epidemicznym należy do
indywidualnej decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacja o objęciu kwarantanną lub
nadzorem epidemicznym zostanie przekazana osobie zainteresowanej przez ten organ.

Po powrocie z zagranicy kwarantanna bez domowników
Osoba przekraczająca granicę Polski, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu
granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego
po przekroczeniu tej granicy. W tym przypadku inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji.
Skreślony został jednak przepis nakazujący odbycie kwarantanny po powrocie z zagranicy wraz
z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Obecnie kwarantannę odbywa osoba powracająca.

Kwarantanna osoby narażonej na chorobę również bez domowników
Uchylony został również przepis, na podstawie którego osoba poddana obowiązkowej
kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi miała obowiązek odbyć ją razem z osobami
wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Dotyczył on obowiązku zgłoszenia do kwarantanny osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących razem z osobami, na których kwarantanna została nałożona.
Uchylenie tego przepisu skutkuje brakiem obowiązku poddawania kwarantannie od dnia
24 października 2020 r. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Obowiązkowa kwarantanna osób skierowanych na testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2
Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest
obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do
wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test

nastąpiło za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego
Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana
Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Obowiązek poddania się kwarantannie przez osobę skierowaną na testy jest równoważny
z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega
zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki
laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania
kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Obowiązkowa izolacja w warunkach domowych osoby z pozytywnym wynikiem testu
w kierunku COVID-19
Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego
wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji
w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana
hospitalizacji.
Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie,
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez
telefon.

Podstawa wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego
Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych,
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, za okres nieobecności w pracy z powodu
obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia
chorobowego lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, jest informacja w systemie
teleinformatycznym, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni bezpłatnie ww. informację płatnikowi składek na
profilu informacyjnym płatnika składek (ZUS PUE).
W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek ww. informacji, osoba odbywająca
kwarantannę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny
albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie
potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Oświadczenie to musi zawierać:
1. dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach
domowych:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej
w ramach kontroli, w przypadku powrotu zza granicy;

2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowych i dzień jej zakończenia;
3. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach
domowych.
Pracodawca będzie występowała do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie
informacji zawartych w ww. oświadczeniu.

Informacja o objęciu kwarantanną w systemie teleinformatycznym. Brak decyzji inspekcji
sanitarnej
W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu
narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się
w systemie teleinformatycznym.
Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie,
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez
telefon.

Brak kwarantanny w przypadku osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji
z powodu zakażenia koronawirusem.
Od 24 października obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby,
która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 pkt 2, § 3a, § 3b, § 4 rozporządzania Rady Ministrów z 9.10.2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.

