Akty prawne – izolacja /
kwarantanna
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Akty prawne związane z tematem:
izolacja / kwarantanna
Rozp. MZ w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny
lub nadzoru epidemiologicznego

Rozp. MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub
zakażonym wirusem SARS-CoV-2
Rozp. RM w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii

ważne zmiany

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia roku z dnia
25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w
warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub
nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 853)
oraz 2 aktów zmieniających w 2021 roku
5 maja 2021, Dz.U. poz. 853 ( zmiana dot. izolacji pacjenta
objawowego)
24 lipca 2021 Dz.U. poz. 1352 (zmiana dot.
• zwalniania z kwarantanny współdomowników po wykonaniu
testu PCR w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby
zakażonej tj. w 11 dniu kwarantanny
• uprawnienia inspektora sanitarnego do wydłużenia
kwarantanny, izolacji do 21 dni w przypadku narażenia na
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej
charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo
podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do
wariantu dominującego w danym okresie w RP)

Jak długo trwa izolacja?
• Pacjent objawowy:
≥ 10 dni od pierwszych objawów, po 24
godz. bez gorączki i z poprawą kliniczną
• Pacjent bezobjawowy:
Po 10 dniach od uzyskania pierwszego
dodatniego wyniku testu

Jak długo trwa izolacja?
• Pacjent objawowy:
≥ 10 dni od pierwszych objawów, po 24 godz. bez gorączki i z poprawą kliniczną
PROBLEMY ORGANIZACYJNE:
1. System narzuca izolację na 10 dni od wpisania wyniku dodatniego na obecność SARSCoV-2
2. Wielu pacjentów dodatnich nie zgłasza się w ogóle do lekarza
3. Skrócić izolację „systemową” może tylko lekarz POZ, realizujący kontrakt z NFZ inni
lekarze (np. pracujący w szpitalu, pracujący bez kontraktu z NFZ) nie mają takich
uprawnień
• Pacjent bezobjawowy:
Po 10 dniach od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu (izolacja automatycznie
nakładana przez system po wpisaniu wyniku przez Laboratorium)
PROBLEM ORGANIZACYJNY: jeśli objawy utrzymują się w kolejnych dniach > 10 dni –
izolację powinien wydłużyć lekarz POZ (tylko on ma takie uprawnienie wg. Rozporządzenia)

Jak długo trwa kwarantanna?
• Osoba niezaszczepiona
Z bliskiego kontaktu ( np. w pracy) - 10 dni od dnia następującego po
ostatnim dniu narażenia lub styczności
Współzamieszkująca – po upływie 7 dni od zakończenia izolacji u
domownika

• Osoba zaszczepiona
Co do zasady: Nie podlega kwarantannie

Jak długo trwa kwarantanna?
Jeśli zamieszkuję z osobą chorą?
• Osoba niezaszczepiona - domownik
10 dni plus 7 dni po zakończeniu izolacji osoby chorej (chyba, że
wykona test PCR w 11 dobie i będzie on ujemny to kwarantanna się
skraca) Kwarantanna j.w skraca się automatycznie

PROBLEMY ORGANIZACYJNE:
Jeśli rodzina np. 5 osobowa i zachorowania kolejnych osób co 3-4 dni to
osoba która nie zachorowała podlega kwarantannie 10 dni izolacji
ostatniej osoby chorującej w rodzinie plus 7 dni chyba, że wykona test
j.w. i będzie on ujemny

Jak długo trwa kwarantanna, jeśli
zamieszkuję z osobą chorą?
• Osoba zaszczepiona / ozdrowieniec (6 miesięcy)
- obecnie od 15.12.2021 r. współdomownik (zaszczepiony lub
ozdrowieniec) również podlega kwarantannie – jest z niej zwolniony
pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego testu
diagnostycznego wykonanego po stwierdzeniu zakażenia u
domownika, okres kwarantanny ulega zakończeniu od momentu
wpisania do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego § 4
ust. 7 Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021r Poz. 2311)
• osoba niezaszczepiona zamieszkująca/ prowadząca wspólne
gospodarstwo z osobą chorą podlega kwarantannie przedłużonej o 7
dni momentu zakończenia izolacji osoby chorej - chyba, że ≥ 11 dniu
wykona test molekularny (Rozp. MZ z dnia 22 lipca 2021r POZ 1352)

Jak długo trwa kwarantanna,
jeśli zamieszkuję z osobą chorą?
• Osoba zaszczepiona / ozdrowieniec (6 miesięcy)
PROBLEMY ORGANIZACYJNE:
- Czy w 2 dobie od zachorowania osoby współzamieszkującej test u innych
współmieszkańców może być ujemny?
- Jakie jest ryzyko rozprzestrzeniania wirusa przez osobę współzamieszkującą,
która tak wcześnie została zwolniona z kwarantanny?
- Zdarzają się sytuacje niepodawania wszystkich osób zamieszkujących do
kwarantanny

Sytuacje kliniczne
• Pacjent zaszczepiony X – leży na sali 3-osobowej
Po 4 dniach hospitalizacji, okazuje się, że pacjent na sąsiednim łóżku Y
rozwija objawy COVID-19
Pacjent X może być wypisany do domu (nie wymaga już leczenia
szpitalnego) –
1. Czy podlega kwarantannie?
2. Czy należy go traktować jak osobę współzamieszkującą z osobą
chorą?
3. W jaki sposób i komu zgłosić kwarantannę?

Sytuacje kliniczne
• Pacjent zaszczepiony X – leży na sali 3-osobowej
Po 4 dniach hospitalizacji, okazuje się, że pacjent na sąsiednim łóżku Y rozwija
objawy COVID-19
Pacjent X może być wypisany do domu (nie wymaga już leczenia szpitalnego) –
1. Czy podlega kwarantannie?
2. Czy należy go traktować jak osobę współzamieszkującą z osobą chorą?
3. W jaki sposób i komu zgłosić kwarantannę?
Ad.1. Nie (jeśli wykonamy badanie diagnostyczne i będzie ujemne)
Ad.2. Nie jest to doprecyzowane prawnie, ale z punktu widzenia
epidemiologicznego ZKZSZ powinien go tak potraktować i przed wypisem wykonać
badanie
Ad.3. Należy podać do właściwego PPIS/PSSE wszystkie osoby z bliskiego kontaktu z
pacjentem Y (kwarantanna będzie nałożona przez PPIS jeśli współpacjent X byłby
niezaszczepiony)

Sytuacje kliniczne
• Pacjentka zaszczepiona przyjęta do porodu z objawami COVID -19,
izolowana od początku hospitalizacji
Może być wypisana do domu z dzieckiem w 4 dobie po porodzie
1. Czy zgłaszamy kontynuację izolacji do PSSE?
2. Czy zgłaszamy kwarantannę dziecka do PSSE?
3. W jaki sposób wykonać powyższe zgłoszenia?

Sytuacje kliniczne
• Pacjentka zaszczepiona przyjęta do porodu z objawami COVID -19, izolowana od
początku hospitalizacji
Może być wypisana do domu z dzieckiem w 4 dobie po porodzie
1. Czy zgłaszamy kontynuację izolacji do PSSE?
2. Czy zgłaszamy kwarantannę dziecka do PSSE?
3. W jaki sposób wykonać powyższe zgłoszenia?
Ad. 1 Izolacja jest nałożona automatycznie przez system na 10 dni (jeśli badanie było
wykonane w szpitalu to adres odbywania jest szpitalny, powinna być dokonana tylko
zmiana miejsca jej odbywania) co do zasady powinien tego dokonać lekarz POZ lub
wyznaczony w szpitalu lekarz, który ma dostęp do systemu gabinet.gov.pl.
Ad. 2. Tak, zgłaszamy każdą osobę z bliskiego kontaktu i PSSE nakłada kwarantannę
Ad. 3 zgłoszenie do PSSE obecnie dokonuje się poprzez system gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub tel. 222 500 115 ew. bezpośrednio
na tel. PSSE znany ZKZSz

Sytuacje kliniczne
• Pacjent leczony w szpitalu z powodu COVID-19
- Test diagnostyczny wykonano przy przyjęciu 1.01.2022
- Izolacja narzucona przez system do 10.01.2022
- Objawy od 26.12.2021
- 4.01.2021 pacjent bez gorączki, bez leków przeciwgorączkowych, z
poprawą kliniczną
1. Czy 5.01.2022 (po 24 dniach, bez gorączki i z poprawą kliniczną)
możemy wypisać pacjenta do domu bez konieczności dalszej izolacji w
warunkach domowych?
2. Czy możemy zwolnić pacjenta z izolacji „systemowej”
3. Czy zgłaszamy taką sytuację do PSSE?

Sytuacje kliniczne
• Pacjent leczony w szpitalu z powodu COVID-19
- Test diagnostyczny wykonano przy przyjęciu 1.01.2022
- Izolacja narzucona przez system do 10.01.2022
- Objawy od 26.12.2021
- 4.01.2021 pacjent bez gorączki, bez leków przeciwgorączkowych, z poprawą kliniczną
1. Czy 5.01.2022 (po 24 dniach, bez gorączki i z poprawą kliniczną) możemy wypisać pacjenta do
domu bez konieczności dalszej izolacji w warunkach domowych?
2. Czy możemy zwolnić pacjenta z izolacji „systemowej”
3. Czy zgłaszamy taka sytuacje do PSSE?
Ad. 1 i 2. Za izolację odpowiada lekarz i on decyduje o jej zakończeniu, jeśli spełnione są kryteria
(izolacja od wystąpienia objawów a nie wpisania wyniku) to może taką izolację systemową skrócić.
Problemem organizacyjnym jest to jaki lekarz ma dostęp do systemu. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia
8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym
o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV- poz. 1749 ze zm. - za pacjenta COVID-19 odpowiada lekarz
szpitala, w którym jest hospitalizacja, lecz zmian w gabinet.gov.pl dokonuje lekarz POZ

Ad. 3. PSSE nie dokonuje zmian w zakresie izolacji, zgłoszenie powinno mieć charakter informacyjny
– dot. ew. zmian w wywiadzie epidemiologicznym prowadzonym przez PSSE.

