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Szanowni Państwo, 

     W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19 szczególna
rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze
zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić
sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp
do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą
wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy,
szkół i urzędów. 
  Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą Państwo
uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej
trudnej sytuacji.
     Pandemia koronawirusa zmieniła radykalnie nasze życie codzienne,
czego skutkiem jest wiele ograniczeń. W ramach niniejszego opra-
cowania poruszone zostaną zagadnienia związane z kwarantanną.
Bezsprzecznie termin ten towarzyszy nam od przełomu lutego i marca
2020 r., czyli od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wszelkie
wątpliwości, postaramy się w sposób zrozumiały przekazać najważ-
niejsze i aktualne informacje na ten temat. Podstawowym celem
kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
To od naszego postępowania zależy bezpieczeństwo innych osób.
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie
potrzebę niesienia pomocy.
     W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 
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    Aby lepiej zrozumieć czym jest kwarantanna i jakie są różnice
pomiędzy kwarantanną a izolacją, koniecznym jest poczynienie kilku,
istotnych wyjaśnień.
       Przede wszystkim, obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:
1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP,
która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia
następującego po dniu przekroczenia granicy;
2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole
– przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia nastę-
pującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku
testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej
kwarantanny.
Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby
współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową
(podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą
objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okre-
sie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku
dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współza-
mieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby
badanej przekształca się w jej izolację.
4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną):
I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamiesz-
kiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
II etap kwarantanny (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dni
następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Czym jest kwarantanna? 
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Uwaga! 
Medycy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym
na COVID-19, w tym stażyści, studenci,  doktoranci i inni pracownicy 



     Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na
zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy
wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Ile dni trwa izolacja szpitalna?
    W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji
decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie
może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów,
a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Na jakiej podstawie zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące
kwarantanny i izolacji?
     Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Obowiązuje od 24 października 2020 r.

Co w sytuacji, jeśli dana osoba ma pozytywny wynik testu na
koronawirusa i przebywam na izolacji domowej. W jej trakcie
wystąpiły u niej jednak objawy koronawirusa, których wcześniej nie
miała. Ile dni potrwa izolacja?
   W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy
koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o prze-
dłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13
dniach od dnia wystąpienia objawów (przy czym ostatnie 3 dni muszą
być bez objawów infekcji).

Jaka jest różnica pomiędzy kwarantanną 
a izolacją?
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sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie, jeśli są
badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem anty-
genowym (przez okres co najmniej 7 dni).



A jeśli osoba miała kontakt z osobą chorą. Ile dni musi przebywać
na kwarantannie?
     Kwarantanna trwa 10 dni (licząc od dnia następującego po kontakcie),
jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy  zakażenia.  W  przypadku,  gdy
w czasie kwarantanny wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu kwarantanny.
Lekarz w tej sytuacji może skierować na test.
   Jeżeli osoba taka nie ma niepokojących objawów nie będzie miała
wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna, tak jak nadmie-
niono trwa 10 dni - licząc od dnia następującego po kontakcie i po tym
czasie osoba taka automatycznie zwolniona jest z kwarantanny. 

Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? Czy
są jakieś kary za nieprzestrzeganie procedur?
  Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są objęte
kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamie-
szkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane.
   W kwarantannie przebywa osoba zdrowa, ale taka która miała
styczność z osoba chorą i może zachorować - w tym przypadku mandat
do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.
    Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia
naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz
kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym.

Czy są jakieś różnice w wysokości kar za złamanie kwarantanny a za
złamanie izolacji?
   W kwarantannie przebywa osoba zdrowa, ale taka która miała
styczność z osoba chorą i może zachorować - w tym przypadku mandat
do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.
      Natomiast w izolacji przebywa osoba chora – a więc taka, która wie,
że zakaża - w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna
do 30 000 zł oraz odpowiedzialność karna, która w zależności o rozmiaru
i skutków czynu może zakończyć się karą bezwzględnego pozbawienia
wolności.
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pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), 
zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie
dobrowolne),

A co ze świadczeniami chorobowym pracowników, którzy po
powrocie z zagranicy muszą przebywać na kwarantannie?
   W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem choro-
bowym, np.: 

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas
choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu
pracy lub zasiłek chorobowy.
    Nie dostanie się żadnego zaświadczenia z sanepidu o kwarantannie.
Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie.
Informację o swojej kwarantannie lub izolacji znajdziesz na
Internetowym Koncie Pacjenta. 
   Pamiętać trzeba, żeby poinformować mailowo lub telefonicznie
swojego pracodawcę. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny
lub izolacji należy napisać oświadczenie, które będzie podstawą do
wypłacenia świadczenia chorobowego, jeśli nie miało się możliwości
wykonywać telepracy w tym czasie.

Czy obecnie wydawane są decyzje administracyjne o umieszczeniu
konkretnej osoby na kwarantannie?
   Aktualnie nie dostaje się żadnego zaświadczenia z sanepidu o skie-
rowaniu na kwarantannę. Nie ma takiej potrzeby, informacje są
przetwarzane elektronicznie. Informację o swojej kwarantannie lub
izolacji znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jestem na kwarantannie, ale czuję się dobrze. Czy mogę pracować
zdalnie z miejsca kwarantanny?
     Nie ma przeszkód pod warunkiem, że świadczenie pracy nie będzie
wiązało się z łamaniem zasad kwarantanny.

Czy mogę swobodnie wychodzić z domu, jeśli sanepid się ze mną nie
skontaktował po kontakcie z osobą zakażoną?
   Jeżeli był to tzw. bliski kontakt z osobą, która ma potwierdzony
pozytywny wynik testu na koronawirusa, należy pozostać w domu przez
okres  10  dni.  Wiążącą  decyzję  o  kwarantannie  podejmuje  sanepid na 

6



kwarantanny,
dodatniego testu na koronawirusa,
bliskiego kontaktu z osobą zakażoną

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące:

podstawie wywiadu epidemiologicznego, przeprowadzonego z osobą
zakażoną. Można zgłosić fakt kontaktu z osobą chorą na infolinii: 22 25
00 115 lub za pośrednictwem formularza.
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mogą Państwo wysłać zgłoszenie na stronie
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. 
Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie
profilu zaufanego.

W odpowiedzi skontaktuje się z Państwem pracownik
sanepidu. Zwykle dzieje się to w ciągu 24 godzin od
przyjęcia zgłoszenia, prosimy o cierpliwość.

Czy po uznaniu osoby zakażonej za zdrową nadal musi przebywać w
izolacji?
     Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji
następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego
wyniku na koronawirusa – w przypadku pacjenta bez objawów klinicz-
nych. Jeśli wystąpiły objawy infekcji czas izolacji powinien kończyć się po
3 dniach bez objawów infekcji, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia
wystąpienia objawów.

Czy można zmienić adres kwarantanny?
     Zmiana miejsca kwarantanny wiąże się z jej złamaniem (opuszczeniem
miejsca zgłoszonej kwarantanny). Jeżeli chodzi o zmianę błędnie
podanego adresu, to należy to zgłosić do państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. 



członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwaran-
tannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/
chorą,
rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze
względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Osoba, z którą mieszkam jest na obowiązkowej kwarantannie. Czy
ja również muszę iść na kwarantannę?
   Nie, jeśli nie miało się bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną
koronawirusem. 
     Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą
na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie,  np.:

Czy trzeba poddać się kwarantannie, gdy mieszka się z osobą
przebywającą w izolacji?
   Tak, osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania
pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby
zakażonej.  Objęcie tej osoby kwarantanną nie wymaga decyzji organu
PIS.

Kto może skrócić lub znieść kwarantannę?
  O skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej
kwarantanny decyduje, w uzasadnionych przypadkach, powiatowy
inspektor sanitarny.

Czy „ozdrowieniec” nie podlega kwarantannie, nawet jeśli ma
kontakt z osobą chorą?
   Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby, które zakończyły
hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z
powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
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    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków
budżetu Powiatu Tarnogórskiego
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