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Szanowny Panie Rzeczniku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: III.7040.21.2020.ST, dotyczące
zasad przekraczania granicy państwowej w czasie stanu epidemii, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Uprzejmie informuję, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750) wprowadzały obowiązek odbycia
obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej m.in. wobec osób,
które wykonywały czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie sąsiadującym. Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązek ten został
zniesiony wobec tej kategorii osób w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792, z późn.
zm.).
Wprowadzenie obowiązku odbycia kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej wynikało z konieczności zapobieżenia rozprzestrzeniania się
COVID-19 w związku z licznymi przypadkami zakażenia w innych krajach i uniknięcia
dalszej ekspansji epidemii w kraju. Doświadczenia dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 w
innych krajach (Włochy, Austria, Niemcy czy Hiszpania) wskazywały, że pozostawienie

możliwości nieograniczonego podróżowania pomiędzy krajami spowodowało znaczny
wzrost zachorowań. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że duża część osób przechodzi
zachorowanie w sposób bezobjawowy, co dodatkowo utrudnia identyfikację narażenia
na zachorowanie. Konieczne zatem było przyjęcie pewnych rozwiązań z góry
zakładających narażenie na zachorowanie np. pobyt w krajach o dużej liczbie
stwierdzonych przypadków COVID-19.
Zapewniam, że nieustannie monitorujemy sytuację epidemiologiczną dotyczącą
zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Priorytetem dla Rządu jest ochrona zdrowia i życia osób
przebywających w Polsce, dlatego będziemy podejmować niezbędne działania
i reagować na pojawiające się zagrożenia, wprowadzając odpowiednie środki
ostrożności.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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