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Projekt z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia …………….. 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 

2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w 

izolatoriach (Dz. U. poz. 539, 597, 761 i 847) w załączniku do 

rozporządzenia część IV otrzymuje brzmienie: 

„IV. 1. Standard opieki medycznej: 

1) wizyta pielęgniarska – nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w 

godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach 

wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego i pomiar 

temperatury ciała osoby izolowanej oraz w razie potrzeby, w 

porozumieniu z lekarzem, zlecenie lub zmiana zleconych przez 

lekarza leków; leki zlecone w okresie pobytu w izolatorium 

zapewnia podmiot leczniczy, o którym mowa w części I ust. 2; 

2) porada lekarska – w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub 

potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta 

z izolatorium; dopuszcza się wykonanie porady za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności; 

3) pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia 

testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach 

uzasadnionych klinicznie; 

4) zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w 

przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do 

szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia. 

Zakres zmian: 

• dookreślenie zalecanego 

czasu trwania izolacji, 

• zmiana zasad 

zakończenia izolacji 

pacjenta, 

• wprowadzenie 

odrębnych zasad 

zakończenia izolacji 

pacjenta dla przypadków 

szczególnych, 

• doprecyzowanie 

obowiązku dot. 

zagwarantowania przez 

podmiot leczniczy leków 

zleconych osobie 

izolowanej, 

• określenie przypadków, 

w których wykonywanie 

są testy na obecność 

wirusa SARS-CoV-2. 

 

 

 

Komentarz: 

1. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę sposobu 

określenia obowiązku zapewnienia leków zleconych 

osobie izolowanej (część IV. ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) 

poprzez doprecyzowanie, że podmiot leczniczy 

wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie 

szpitalne zobowiązany jest do zapewnienia leków 

zleconych osobie izolowanej w okresie pobytu 

w izolatorium. Doprecyzowanie w odniesieniu do stanu 

poprzedniego jest próbą uszczelnienia przepisu, który 

dawał możliwość wnoszenia roszczeń dot. zapewnienia 

przez podmiot leczniczy leków również po opuszczeniu 

izolatorium przez osobę izolowaną. Z puntu widzenia 

osoby izolowanej proponowana zmiana jest niekorzystna 

w sytuacji, gdy konieczne jest kontynuowanie leczenia 

poza izolatorium a dostęp do leków jest utrudniony lub 

jego koszty przewyższają możliwości finansowe pacjenta. 

W związku z ograniczeniem odpowiedzialności placówki za 

zapewnienie leków do okresu pobytu w niej pacjenta, 

jednocześnie winien zostać skonstruowany przepis 

zabezpieczający prawo pacjenta do świadczeń 

zdrowotnych, w tym dostępu do leków, odpowiadających 

standardom współczesnej wiedzy medycznej. 

2. Zmiana w części IV. ust. 1 pkt 3 w zakresie obowiązku 

pobrania materiału biologicznego w celu przeprowadzenia 

Rozporządzenie 

wchodzi w życie 

po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia 
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2. Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego 

opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o 

wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV–2 osoby 

izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub 

który zlecił jego wykonanie. 

3. Osoba izolowana może zostać wypisana, z zastrzeżeniem 

części II pkt 1, z izolatorium: 

1) po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów ze strony 

układu oddechowego, ale nie 

wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w 

przypadku osoby z objawami klinicznymi; 

2) po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu 

na obecność wirusa SARS-CoV-2 - w przypadku osoby bez 

objawów klinicznych. 

4. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób 

wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad 

osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub 

przypadkach uzasadnionych klinicznie, pacjent, u którego 

stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-

CoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu 

z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, 

niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego 

dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i od 

rodzaju objawów klinicznych. 

5. O wypisaniu z izolatorium postanawia lekarz sprawujący 

opiekę nad pacjentem w izolatorium. 

6. W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres 

izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje lekarz, o którym mowa w ust. 5. 

7. Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z 

izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk 

przez co najmniej 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu, 

 

 

 

testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dotyczy 

ograniczenia wykonywania tego obowiązku jedynie do 

przypadków uzasadnionych klinicznie. Przepisy obecnie 

obowiązującego rozporządzenia w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach stanowią o 

obowiązku pobrania materiału biologicznego w celu 

przeprowadzenia testów diagnostycznych na obecność 

wirusa SARS-CoV-2:  

„a) kontrolnych po upływie 10-12 dni (u dzieci do 14 dni) od 

pobrania materiału biologicznego wykazującego po raz 

pierwszy zakażenie, 

b) ponownych kontrolnych - w przypadku wyniku ujemnego 

pierwszego badania kontrolnego, wykonuje się drugie 

badanie kontrolne po przynajmniej 24 godzinach, 

c) przeprowadzanych w odstępach siedmiodniowych do 

uzyskania wyniku ujemnego, w przypadku gdy 

którykolwiek z wyników badania kontrolnego jest dodatni 

(po czym należy postępować zgodnie z lit. a i b).” 

Proponowane rozwiązanie skutkowało będzie zatem 

ograniczeniem liczby wykonywanych testów na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 z uwagi na fakt, że planuje się 

rezygnację z obowiązku realizacji testów diagnostycznych 

w określonych w rozporządzeniu odstępach czasowych na 

rzecz wykonywania tych testów jedynie w przypadkach 

uzasadnionych klinicznie. Proponowana zmiana 

legislacyjna z jednej strony otwiera możliwość 

przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 

dla nowych, nieokreślonych wcześniej sytuacji. Z drugiej  

jednak strony umożliwia ograniczenie pacjentowi 

korzystania w pełni z prawa do świadczeń zdrowotnych 

poprzez jego znaczną uznaniowość opartą na ogólnym, 

niedoprecyzowanym kryterium „przypadku 

uzasadnionego klinicznie”. 
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w którym był ostatni wynik ujemny testu na obecność wirusa 

SARS-CoV-2. 

8. W przypadku osób wypisywanych z izolatorium, warunku 

zakończenia izolacji nie stanowi wykonanie testu 

molekularnego RT-PCR. 

9. Wypisanie z izolatorium nie oznacza zwolnienia z 

kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

10. W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium 

przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium 

informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania tej osoby na numer telefonu 

alarmowego, który jest opublikowany na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej.”. 

3. Zmiana zasad zakończenia izolacji pacjenta polega na 

odejściu od uzależnienia możliwości wypisania pacjenta z 

izolatorium od uzyskania dwukrotnego wyniku ujemnego 

testów diagnostycznych na rzecz upływu dni bez gorączki 

oraz bez objawów ze strony układu oddechowego albo od 

daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność 

wirusa SARS-CoV-2. 

4. Projektowana treść części IV ust. 4 rozporządzenia 

całkowicie pomija zawody inne niż medyczne, przede 

wszystkim przepis ten powinien zostać rozszerzony na 

takie grupy zawodowe jak np. policjanci czy strażacy, 

którzy w trakcie pełnienia swoich funkcji narażeni są 

bezpośrednio na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-

2. Ponadto treść projektowanego przepisu zawartego w 

części IV ust. 4 w proponowanym brzmieniu jest 

niezrozumiała. Proponowany przepis wymaga 

uzupełnienia i doprecyzowania, że dotyczy on sytuacji 

zakończenia izolacji i wypisania osoby izolowanej z 

izolatorium (co wynika z treści uzasadnienia do projektu 

rozporządzenia, jednak nie wybrzmiewa z omawianego 

przepisu). 

Projekt z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia …………….. 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

poz. 1356, 1393 i 1425) wprowadza się następujące zmiany: 

Zakres zmian: 

• skrócenie czasu trwania 

obowiązkowej 

kwarantanny, 

Komentarz: 

Uchylenie § 3 ust. 5-7 rozporządzenia sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowane 

Rozporządzenie 

wchodzi w życie 

po upływie 
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1) w § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, 

obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni licząc od dnia 

następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami 

wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.”; 

2) w § 3 uchyla się ust. 5–7; 

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„12a. 1. Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu 

opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, 

hospicjum oraz domu pomocy społecznej jest negatywny 

wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z 

materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni 

przed wyznaczonym terminem przyjęcia. 

2. Podstawą do wykonania testu, o którym mowa w ust. 1, 

jest odpowiednio skierowanie lekarza do danego zakładu albo 

hospicjum, albo decyzja o skierowaniu do domu pomocy 

społecznej oraz decyzja o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej, wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). Testy te są finansowane ze 

środków publicznych.”. 

§ 2. Okres obowiązkowej kwarantanny odbywanej na 

podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 

1, w przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, albo 

osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co 

najmniej 10 dni, trwa nie dłużej niż do dnia następującego po 

dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

• odstąpienie od 

zwolnienia z obowiązku 

odbycia obowiązkowej 

kwarantanny w celu 

wykonania testu w 

kierunku SARS-CoV-2, 

• ustanowienie jako 

warunku przyjęcia do 

zakładu opiekuńczo-

leczniczego, 

pielęgnacyjno-

opiekuńczego, hospicjum 

oraz domu pomocy 

społecznej uzyskanie 

negatywnego wyniku 

testu diagnostycznego w 

kierunku SARS-CoV-2. 

 

jest odstąpieniem przez projektodawcę od zwolnienia z 

obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w celu 

wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2. Z uzasadnienia 

do przedmiotowego rozporządzenia nie wynika jednak co 

stanowiło motyw wprowadzenia takiej zmiany 

legislacyjnej. 

 

14 dni od dnia 

ogłoszenia 
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Projekt z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia ……………. 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 

Treść komentowanego przepisu Przedmiot regulacji Komentarz/Zalecenia/Działania Okres 

obowiązywania 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących 

powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub 

nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607, 1054 i 1164) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 1. W przypadku osób skierowanych do izolacji w 

warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) o zakończeniu izolacji 

postanawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. W przypadku osób skierowanych do izolacji szpitalnej albo 

w izolatorium z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19) o zakończeniu izolacji postanawia lekarz 

sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo 

izolatorium. 

3. Zakończenie izolacji, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje: 

1) po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów ze strony 

układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia 

wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami 

klinicznymi; 

Zakres zmian: 

• skrócenie czasu trwania 

obowiązkowej 

kwarantanny, 

• kompetencje lekarza 

podstawowej opieki 

zdrowotnej, lekarza 

sprawującego opiekę nad 

pacjentem w szpitalu 

albo izolatorium, 

•  wprowadzenie zasad 

zakończenia izolacji, w 

tym w przypadkach 

szczególnych 

 

Komentarz: 

1. W odniesieniu do pacjentów kierowanych do izolacji w 

warunkach domowych należy zauważyć, że w przypadku 

proponowanego rozwiązania (projektowany przepis § 3a 

ust. 1 rozporządzenia) pojawia się problem z dostępem 

pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. 

lekarza pierwszego kontaktu). Większość placówek nadal 

praktykuje jedynie udzielanie świadczeń zdrowotnych na 

odległość – tzw. „teleporady”. Pacjenci mają realny 

problem z bezpośrednim dostępem do opieki medycznej, 

co powoduje realne problemy na płaszczyźnie prawidłowej 

diagnostyki i leczenia. Aktualne pozostaje zagrożenie 

przedłużania izolacji pacjenta wykraczającej poza 

niezbędny okres. 

2. W treści projektowanego § 3a ust. 3 rozporządzenia 

brakuje wskazania podmiotu odpowiedzialnego za 

bezpośredni nadzór oraz decyzję o zwolnieniu z izolacji. 

3. Projektowana treść § 3a ust. 4 rozporządzenia 

całkowicie pomija zawody inne niż medyczne, przede 

wszystkim przepis ten powinien zostać rozszerzony na 

takie grupy zawodowe jak np. policjanci czy strażacy, 

którzy w trakcie pełnienia swoich funkcji narażeni są 

bezpośrednio na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-

Rozporządzenie 

wchodzi w życie 

po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia 
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2) po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku 

pacjenta bez objawów klinicznych. 

4. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób 

wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad 

osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub 

przypadkach uzasadnionych klinicznie, pacjent, u którego 

stwierdzono dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku 

SARSCoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego 

testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 

godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od 

ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku 

SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych. 

5. W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres 

izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje lekarz, o którym mowa w ust. 1 albo 2. 

6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3, warunku 

zakończenia izolacji nie stanowi wykonanie testu 

molekularnego RT-PCR.”; 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na 

zakażenie SARSCoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy 

choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, 

ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego 

po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych 

przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z 

obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.”. 

§ 2. Okres obowiązkowej kwarantanny odbywanej na 

podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w 

przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed 

2. Ponadto treść projektowanego przepisu zawartego w § 

3a ust. 4 rozporządzenia w proponowanym brzmieniu jest 

niezrozumiała. Proponowany przepis wymaga 

uzupełnienia i doprecyzowania, że dotyczy on sytuacji 

zakończenia izolacji. 

4. Treść projektowanego przepisu § 5 ust. 3 

rozporządzenia pozwala na ograniczenie swobód i 

wolności poprzez możliwość nadużywania jego dyspozycji 

w przypadkach nie mających medycznego uzasadnienia. 

Jednoznacznym kryterium zakończenia kwarantanny 

winien być negatywny wynik testu, przy założeniu, że 

osoba taka nie pozostaje w izolacji jako członek 

gospodarstwa domowego objętego izolacją z przyczyn 

innych niż jej dotyczących. Słusznym wydaje się w tym 

miejscu analogiczne zastosowanie rozwiązania zawartego 

w treści §3a ust. 4 niniejszego aktu.  

5. W §3a ust. 3 pkt 2 projektowanego przepisu 

rozporządzenia mowa jest o „wyniku testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”. Z kolei w treści 

cz. IV ust. 3 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki w 

izolatoriach użyte jest sformułowanie „wyniku testu na 

obecność wirusa SARS-CoV-2” Rekomenduje się 

stosowanie jednolitej terminologii na gruncie omawianych 

rozporządzeń w celu zapewnienia prawidłowej wykładni 

ich przepisów. 
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dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, albo 

osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co 

najmniej 10 dni, trwa nie dłużej niż do dnia następującego po 

dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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