Informacje o kwarantannie:
Kwarantannie po przekroczeniu granicy podlegają, co do zasady, wszystkie osoby, które
nie zostały wymienione w par. 2 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
poz. 491).
Kwarantannę należy odbyć w miejscu, które wskazano w karcie lokalizacji. Może to być
zarówno lokal pozostający własnością osoby zobowiązanej do odbycia kwarantanny, jak i
lokal do niego nienależący (np. pokój hotelowy). Należy mieć na uwadze, by właściciel lokalu
był uprzedzony o tym, że z pobytu tam będzie korzystała osoba objęta kwarantanną. W
przypadku pracowników sezonowych obowiązek zapewnienia lokalu spoczywa na
pracodawcy. Jeżeli osoba uprawniona do wjazdu na terytorium RP na podstawie par. 3 ust. 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U.
poz. 435, z późn. zm.) nie będzie mogła wskazać miejsca, w którym będzie odbywała
kwarantannę – obowiązek zapewnienia takiego miejsca spoczywa na właściwym wojewodzie
ze względu na miejsce przekroczenia granicy.
Nie ma możliwości zmiany miejsca kwarantanny, gdyż wiązało by się to z narażeniem innych
osób na potencjalne ryzyko zakażenia. Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi mandat
karny do 30000 zł. Wyboru miejsca odbywania kwarantanny należy więc dokonać rozsądnie.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie takiego miejsca nie ma lub nie ma możliwości
spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na
kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. Kwarantanna obejmuje również osoby
wspólnie zamieszkające i gospodarujące.
Osoba podlegająca kwarantannie powinna postępować zgodnie z zasadami zawartymi
w ulotce, którą otrzyma przy przekraczaniu granicy. W zał. ulotka nt. kwarantanny w jęz.
polski i angielskim (nieaktualna jest informacja na temat kary, która może być nałożona na
osobę niestosującą się do obowiązku kwarantanny). Ulotki w języku niemieckim, rosyjskim
i ukraińskim można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedzieco-koronawirusie Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną,
sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania.
Jeżeli osoba poddana kwarantannie wróciła w ciągu ostatnich 14 z dni z miejsca, w którym
mogła mieć kontakt z wirusem lub w tym samym czasie miała kontakt z osobą, która była
w takim miejscu i wystąpiły u niej symptomy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem
powinna skontaktować się z szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych właściwym ze względu
na swój pobyt.
Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny lub jej ograniczenie jest możliwe przez
właściwego inspektora sanitarnego. Decyzje takie będą jednak podejmowane

w uzasadnionych przypadkach. Nie można wskazać, jakie to będą przypadki, bo decyzje
podejmuje właściwy organ.
Osoba, która odbyła kwarantannę w innym kraju jest co do zasady zobowiązana również do
odbycia kwarantanny w RP, o ile nie jest osobą wymienioną w par. 2 ust. 6 i 7 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).
Przed przekroczeniem granicy każda osoba przechodzi badanie medyczne (pomiar
temperatury); nie dotyczy to kierowców samochodów ciężarowych. W przypadku
odnotowania niepokojących symptomów następuje kontakt z właściwym inspektorem
sanitarnym w celu podjęcia decyzji dot. danej osoby.
Każda osoba zobowiązana do kwarantanny będzie podlegała testom na obecność
koronawirusa. Badania są organizowane przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
oraz wojewodę. Testy są wykonywane ze środków publicznych (działania takie mieszczą się
w zakresie środków podejmowanych w ramach walki z epidemią), niezależnie, czy dot.
obywatela polskiego czy cudzoziemca.
Co do zasady w przypadku objęcia kwarantanną podstawą wypłaty zasiłku jest decyzja
właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie (w sytuacji, o której mowa w
art. 35 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi –
opisanej w punkcie ustalanie prawa do zasiłku chorobowego). Jednocześnie 8 marca 2020 r.
weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu
chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 376).
Rozporządzenie określa wykaz chorób, w przypadku których nie jest wymagana decyzja
administracyjna inspektora sanitarnego o objęciu kwarantanną. Jest na niej koronawirus.

