
Warszawa, 10 kwietnia 2020

ZPP.051.74.2020.DJZ

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na pismo z dnia 30 marca 2020 r., znak: VII.7037.51.2020.AT

dotyczące napotykanych trudności przy organizacji pracy Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych (MOW) w warunkach pandemii COVID-19, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zauważyć, że wszelkie ograniczenia jak i wprowadzone regulacje 

i obostrzenia są nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi obecną epidemią 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i mają przede wszystkim na celu 

ochronę zdrowia i zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się wirusa i dalszym negatywnym 

skutkom epidemii. 

W odniesieniu do kwestii objęcia wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych obowiązkowymi testami na obecność COVID-19, informuję, że zgodnie 

z art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) w przypadku 

podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną 

i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania 

kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, 

poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie 

niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji 
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lub kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku gdy brak jest decyzji, o której 

mowa w art. 33 ust. 1, a osoba podejrzana o zachorowanie, chora lub narażona 

na zakażenie nie wyraża zgody na hospitalizację, izolację, kwarantannę lub wykonanie 

badania. 

Jak wskazano w udzielonej odpowiedzi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy piśmie 

z dnia 25 marca 2020 r., znak: ZPP.054.32.2020 (w załączeniu) wykonywanie testów 

w kierunku SARS-CoV-2 odbywa się na podstawie decyzji lekarza, przy czym 

przeprowadzenie diagnostyki laboratoryjnej musi być uzasadnione i spełniać kryteria 

podejrzenia przypadku zakażeniem koronawirusem.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

Zał. 1 – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r., 

znak: ZPP.054.32.2020 na pismo nadesłane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Zał. 2 – pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2020 r., 

znak: DWKI-WSPE.5015.17.2020.KT.
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