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Stanisław Trociuk
Z-ca Rzecznika Praw
Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lipca 2021 r., znak: V.7018.753.2021.ŁK, uprzejmie
przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)
zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia 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. z 2021 r. poz. 351 i 853). Rozporządzenie to określa m.in. choroby zakaźne
powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach domowych, jak również choroby
zakaźne

powodujące

powstanie

obowiązku

kwarantanny

lub

nadzoru

epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz okresy
obowiązkowej kwarantanny.
Wskazać należy, że rozporządzenie to nie reguluje kwestii wyłączeń z kwarantanny
w stosunku do osób zaszczepionych i ozdrowieńców.
Kwestia wyłączeń od obowiązkowej kwarantanny jest natomiast regulowana przepisami
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem RM”. Jak
stanowi § 8 rozporządzenia RM obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa
w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację,
odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.
Regulacja ta wyłącza zatem obowiązek odbycia kwarantanny dla osób zaszczepionych
w przypadku narażenia na styczność z biologicznym czynnikiem chorobotwórczym jakim
jest wirus SARS-CoV-2 niezależnie od wariantu wirusa. Równocześnie należy wskazać,
że w rozumieniu rozporządzenia RM za osobę zaszczepioną przeciwko COVID-19
uważa się

osobę, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia

ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu
w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia.
A zatem powyższe należy odnosić do osoby, u której ukończony został pełny cykl
szczepień, a od podania ostatniej dawki (1 dawki w przypadku szczepionki Janssen)
upłynęło 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu podania tej dawki.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że systemy EWP i SEPIS nie wyróżniają
podkategorii kwarantanny nałożonej z powodu narażenia na kontakt z osobą zakażoną
wariantem alertowym SARS-CoV-2.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2

