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Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

uprzejmie informuję, że po analizie zagadnień przedstawionych w piśmie z dnia 29 

października br., znak: V.565.273.2020.MŻ przedstawiam poniższe wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) osoby, które były 

narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego 

czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają m.in. 

obowiązkowej kwarantannie, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej, przez 

okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio 

narażenia albo styczności. Obowiązkowa kwarantanna może być stosowana wobec tej 

samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia  braku zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 1758, z późn.zm.) reguluje zasady realizacji obowiązku odbycia 

kwarantanny. 

W świetle § 3a tego rozporządzenia osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej 

w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku 

postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) jest obowiązana poddać 

się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu 
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diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Obowiązek ten 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.

W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba taka powinna poddać się izolacji 

w warunkach domowych, o ile nie zostanie hospitalizowana lub skierowana do 

izolatorium.

Obowiązku, o którym mowa wyżej, nie stosuje się do osób wykonujących zawód 

medyczny, tj. osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny, niezależnie, czy udzielają świadczeń osobom chorym na COVID-19.

Ponadto kwarantannie jest obowiązana poddać się osoba prowadząca wspólne 

gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 

lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2. Kwarantanna ta trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą 

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji 

sanitarnej nie wydaje się. 

W przypadku objęcia kwarantanną przez organy inspekcji sanitarnej z powodu narażenia 

danej osoby na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 informację o tym umieszcza 

się w odpowiednim systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie 

wydaje się. Informacja ta może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon – co wynika 

z § 3b rozporządzenia.

Natomiast stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego (Dz.U. poz. 607, z późn.zm.) w przypadku narażenia na chorobę 

COVID-19 albo styczność z czynnikiem ją wywołującym okres obowiązkowej 

kwarantanny u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności 

ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po 

ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor 
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sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu 

z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Nie ma obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa wyżej, osoba uczestnicząca 

w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem 

uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu 

styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych, badana testem 

antygenowym. 

A zatem, co do zasady osoba narażona na czynnik zakaźny ma obowiązek odbycia 

kwarantanny, z wyjątkiem  osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń chorym na 

COVID-19, jeżeli spełni warunek, o którym mowa wyżej.  Dotyczy to sytuacji, gdy wynik 

testu jest negatywny, ponieważ w przypadku wyniku dodatniego osoba będzie podlegała 

izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji.

Natomiast w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo 

domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została 

poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej 

kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje 

o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Niezależnie od przekazanych wyjaśnień uprzejmie informuję, że zagadnienia powyższe 

nadal będą podlegały stosownej analizie, z uwzględnieniem stanowisk odpowiednich 

ekspertów, w celu dostosowywania przyjmowanych rozwiązań i uwzględnienia nich 

w odpowiednich regulacjach prawnych. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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