
Koronawirus - informacje dla pracowniko w 

Informacja o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia  

Jeśli masz takie objawy, jak: 

duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, 

 zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego 

lekarza POZ. 

 

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być 

również: 

gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

Jeśli masz takie objawy: 

 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich 

objawach; 

 własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem 

obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod 

żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób 

narażasz innych na zakażenie. 

 Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i 

stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego. 

 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej 

postępować. 

 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

 

  

http://www.gov.pl/web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne


Kwarantanna 

Ograniczenie dotyczy osób, które: 

 przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE 

 miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, 

 mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę 

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE 

określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

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

Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są: 

 obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci; 

 pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo 

lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa 

nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 

119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku 

powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki 

Białorusi albo Ukrainy. 

 Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy 

studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy 

naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową. 

 Obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo 

dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką. 

Na czym polega? 

Obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie dłużej niż 14 dni. Do tej pory było to zawsze 14 dni. 

Kwarantanna automatycznie będzie kończyć się po 24 godzinach od  momentu zamieszczenia przez 

medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – informacji o ujemnym wyniku testu 

diagnostycznego wykonanym w kierunki SARS-Co-V-2, finansowanym ze środków publicznych. 

Przez ten czas: 

 nie można opuszczać domu, 

 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 

 w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – 

one również muszą zostać poddane kwarantannie, 

 w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) 

należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

UWAGA! Od 4 maja 2020 r. osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą opuścić dom 

jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z tym że dojazd do 

miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba 

odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca. 

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy 

pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary 

finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej 

wysokości kary jest zawsze indywidualna. 



Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się 

kwarantannie lub izolacji 

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda 

decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do 

wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. 

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas 

choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora 

sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS).  

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. 

pracodawcy, zleceniodawcy.  

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu 

do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W 

takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza 

do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do 

ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją 

złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy 

dołączyć skan lub zdjęcie decyzji. 

Instrukcja jak przekazać decyzję inspektora przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53  

Ważne! 

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. 

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego 

dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek 

opiekuńczy. 

  



OŚWIADCZENIE 

pracownika o odbyciu obowiązkowej kwarantanny 

 

 

Dane pracownika odbywającego kwarantannę 

                                                                                                                                      

PESEL     

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stanowisko ………………………………………………………………….. 

Numer decyzji państwowego inspektoratu sanitarnego ………………………………………………………………………….. 

 

Dane dotyczące obowiązkowej kwarantanny 

Data rozpoczęcia i zakończenia  kwarantanny 

 

od ………………………………………………………………………. do ……………………………………………………………………………… 

 

Praca zdalna w dniach: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        Data     

                               dd      /     mm     /         rrrr                                                Czytelny podpis pracownika 

 

Potwierdzenie realizacji pracy zdalnej 

      ………………………………………………………………………………………….

        (podpis jednostki kadrowej) 

 

Podstawa prawna 

§ 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. – Dz. U. z 2015 r. poz. 1632 

art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645). 

 

 

 

           

        


