WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE
ODBYWANIA KWARANTANNY
STAN NA DZIEŃ: 04.11.2020 R.

W DNIU 2 LISTOPADA 2020 R. OPUBLIKOWANO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Z

DNIA

2

LISTOPADA

2020

R.

ZMIENIAJĄCE

ROZPORZĄDZENIE

W

SPRAWIE

USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU
Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII (DZ.U. 2020 POZ. 1931), KTÓRE MIĘDZY INNYMI,
WPROWADZA ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD ODBYWANIA KWARANTANNY.

1

OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD MEDYCZNY

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, osoby wykonujące zawód medyczny nie mają
obowiązku poddania się kwarantannie. Osoba wykonująca zawód medyczny to osoba
uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

2

AUTOMATYCZNA KWARANTANNA

„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, jest obowiązana poddać się kwarantannie
trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”
Rozszerzenie prawa do odliczania darowizn na rzecz m.in. na domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.
Zgodnie z powyższym zapisem wprowadzona została tak zwana automatyczna kwarantanna.
Każda osoba która:
•
•

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2, lub
osoba zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

jest zobowiązana do odbycia kwarantanny od dnia otrzymania wyniku pozytywnego przez
domownika, która trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby chorej.
Co istotne – organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o nałożeniu kwarantanny na taką
osobę. Zatem od momentu otrzymania wyniku pozytywnego wszyscy domownicy są
automatycznie zobowiązani do odbycia izolacji i od tego momentu mogą być nadzorowani przez
organy Policji.
Od momentu wejścia w życie ww. rozporządzenia, informację o kwarantannie umieszcza się w
systemie teleinformatycznym lub przekazuje się ustnie, za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia osobie poddanej tego typu kwarantannie, za okres
nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w art. 92 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby
określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o
konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie powinno zawierać takie dane jak imię i
nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia
odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, dotyczące osoby
zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także podpis ubezpieczonego.
Należy zaznaczyć, że pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
POWYŻSZE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA WCHODZĄ W ŻYCIE W DNIU 3 LISTOPADA 2020 R.

3

ZASIŁKI OPIEKUŃCZE

Zmiany objęły także regulację dotyczącą zasad przyznawania zasiłków opiekuńczych.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia "podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego (...) jest
złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub
członkiem rodziny, (...) poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych”.
Przepis dotyczy zasiłku opiekuńczego przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
w wieku do ukończenia 14 lat, innym chorym członkiem rodziny, chorym dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do
ukończenia 18 lat.
Pracodawca albo podmiot obowiązany, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
REGULACJA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA, Z MOCĄ OD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

