Aktualne Pytania i odpowiedzi

Czy tylko za pomocą maski mogę zasłonić usta i nos?
Nie. Dopuszcza się również zakrywanie ust i nosa przy pomocy części odzieży
(np. chusty, apaszki, szalika).
Czy w samochodzie również obowiązuje nakaz noszenia maski?
Jeśli podróżujemy sami lub z bliskimi, z którymi mieszkamy lub z dzieckiem do
4 lat – nie ma obowiązku zasłaniania twarzy. Jeśli jednak jedziemy z pasażerami
obcymi, tzn. z takimi, z którymi nie mieszkamy – musimy zasłonić usta i nos.
Czy w kościele również powinniśmy zasłaniać usta i nos?
Tak, nakaz obowiązuje w miejscach kultu religijnego. Jedynie kapłani, którzy
odprawiają obrzęd, są zwolnieni z tego obowiązku, wyłączając z tego osoby
sprawujące posługę.
Czy w sklepach i na targowiskach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa?
Tak, nakaz obowiązuje we wszystkich obiektach handlowych, placówkach
handlowych i na targowiskach. Nie dotyczy jedynie pracowników tych miejsc,
którzy nie mają kontaktów z klientami. Magazynier rozładowujący towar na
zapleczu – nie musi zakrywać twarzy. Kasjer, który obsługuje klientów – musi
mieć zakryte usta i nos.
Obowiązek zakrywania twarzy obowiązuje w miejscach publicznych. Czy
mogę odsłonić twarz, jeśli jestem w banku, wypłacam pieniądze, a kasjer
chce sprawdzić, czy jestem osobą, za którą się podaje?
Tak. Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie
mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek
uczynić to na ich prośbę.
Jestem kasjerką. W jaki sposób mam wytrzymać w maseczce wiele godzin?
To bardzo niekomfortowe.
Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy
pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są
oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Pracuję na poczcie. Część obowiązków wykonuję na zapleczu, część przy
okienku. Kiedy muszę zasłaniać usta i nos?
Nie ma obowiązku zakrywania twarzy w miejscu pracy. Wyjątkiem jest
sytuacja, w której dana osoba ma kontakt z kimś z zewnątrz – klientem,
interesantem itp. Dlatego osoba obsługująca obywateli przy okienku musi mieć
zakrytą twarz, a ta pracująca na zapleczu już nie.
W naszym bloku znajduje się pralnia i suszarnia. Czy trzeba tam zakrywać
nos i usta?
Jeżeli przebywamy w takich miejscach jak parking podziemny, suszarnia,
strych, pralnia, klatka schodowa, piwnica – które są częścią wspólną bloków
mieszkalnych – wówczas również mamy obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
W sklepie mamy 6 kas. Czy to znaczy, że na terenie sklepu może być 24
osób, włącznie z obsługą? Czy pracownicy sklepów wliczają się do tego
działania?
Jeżeli powierzchnia sklepu jest mniejsza niż 100 m2, to na jego terenie
mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2
stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 8
klientów.
Natomiast w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi
przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Czyli w sklepie o powierzchni 300
m2, może przebywać w jednym momencie 20 klientów.
Dlaczego tylko osoby po 65. roku życia mogą robić zakupy między 10:00 a
12:00?
Osoby starsze są najbardziej narażone z powodu koronawirusa. Dlatego też
chcemy ograniczyć ich kontakt z pozostałymi osobami. To czas, aby
zrealizować zakupy bez kontaktu z innymi osobami, które mogą zarażać. Osoby
powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy też w innych godzinach, ale te dwie
godziny są specjalnym czasem do realizacji ich potrzeb.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły
obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia
lub zdrowia.

Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów?
Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek lub
środków do dezynfekcji rąk. Natomiast zalecamy, żeby również klient we
własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki. Obowiązek ten wprowadzamy od 2
kwietnia 2020 r.
Dlaczego należy nosić rękawiczki w sklepie?
Noszenie rękawiczek w miejscach publicznych zmniejsza ryzyko zakażenia
koronawirusem. Pamiętaj! Po zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, a także
dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc rękawiczki.
Czy osoby poniżej 65. roku życia będą mogły wejść do sklepu w godzinach
10:00-12:00?
Nie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty
usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także
tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
Mój syn ma 12 lat. Czy nie może beze mnie wyjść na ulicę?
Nie, nie może. Wszystkie osoby poniżej 13 roku życia nie mogą wychodzić z
domu bez opieki osoby dorosłej.
Czy bulwary wiślane będą zamknięte?
Nie, od 20 kwietnia bulwary zostaną otwarte. Pamiętaj jednak, że przebywać na
zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i
zasłaniania twarzy!
Czy mogę skorzystać z rowerów miejskich?
Nie. Wprowadzony jest zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.
Mam podopiecznego, który jeździ na wózku inwalidzkim. W jaki sposób
mam zachować odstęp 2 metrów od niego, skoro to ja prowadzę wózek?
Z obowiązku utrzymania właściwej odległości od drugiej osoby zwolnieni są
opiekunowie dzieci lub osób niepełnosprawnych.

Jestem prywatnym przewoźnikiem – jeżdżę busem. Jakie ograniczenia na
mnie ciążą?
Od 2 kwietnia prywatni przewoźnicy muszą stosować zasady, które w związku z
koronawirusem stosuje już publiczny transport zbiorowy. Oznacza to, że
kierowca prywatnego autokaru lub busa może w jednym czasie przewieźć tyle
pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. Jeśli w busie
przewoźnika prywatnego jest 20 miejsc siedzących, to na pokład pojazdu może
jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.
Czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca?
Tak. Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych.
Od kiedy będę miał obowiązek zakrywania nosa i ust?
Od 16 kwietnia 2020 r.
Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy
chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich,
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia
usług oraz zakładach pracy.
Od kiedy obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu salonów fryzjerskich,
kosmetycznych, tatuażu i piercingu?
Ograniczenia obowiązują od 1 kwietnia do odwołania.
Czy jeżeli ktoś prowadzi zakład kosmetyczny w domu/z dojazdem do
klienta, czy może kontynuować pracę?
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, salony tatuażu,
piercingu i wykonujące usługi kosmetyczne. Nie będzie można realizować
również tych usług poza salonami – np. poprzez wizyty w domach.
Opiekuję się starszą osobą. Czy przez wprowadzone ograniczenia będę
mógł jej pomagać?
Tak. Nadal będzie można pomagać takiej osobie.
Dojeżdżam do pracy. Czy muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy
w razie kontroli?
Nie.

Czy mogę biegać?
Tak. Od 20 kwietnia można przemieszczać się w celach rekreacyjnych. Oznacza
to, że można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze –
jeśli od tego zależy kondycja psychiczna. Jednak, przebywać na zewnątrz można
tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!
Na czym polega zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich?
Ograniczenie dotyczy przebywania osób poniżej 13 roku życia poza domem bez
opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, nie
mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub
kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
Starsza młodzież, która ukończyła 13 rok życia może przemieszczać się bez
opieki osoby dorosłej. Musi jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od
innych i zasłaniać usta i nos.
Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są
zajęcia?
Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom
ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu,
tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych
wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli
działać zapobiegawczo.
Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?
Dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych
rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci
w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w
przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu
dziecięcego.
Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad
dzieckiem?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym
dzieci, którzy:


opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia,



są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się
do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem
do lat 14.
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla
rodziców?
Dzieci poniżej 8 roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia
poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
Przykład: mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku
z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek
opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.
Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną?
Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca
może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie
poza miejscem jej stałego wykonywania. To tzw. praca zdalna.
W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie
czynności
związane
ze
zwalczaniem
zakażenia,
zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem
przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy
pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom
pracę zdalną.
Czy mogę wnioskować o pracę zdalną?
Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy.
Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden
sposób pracodawcy.
Czy zmieni się moje wynagrodzenie, jeśli szef zleci mi pracę zdalną? Jak
dokumentuje się pracę zdalną? Jak zdezynfekować pomieszczenia w
zakładzie pracy, w którym przebywała osoba chora lub podejrzana o
zachorowanie na koronawirusa? Kto powinien potwierdzić, że ta
dezynfekcja miała miejsce?
Osoba odpowiedzialna za dezynfekcję pomieszczenia oraz sposób jej
dokumentacji powinna być określona przez pracodawcę. W sprawie dezynfekcji

pomieszczenia możemy posiłkować się wytycznymi GIS dla POZ (dotyczące
dezynfekcji pomieszczenia, w której przebywała osoba chora lub podejrzana o
zachorowanie na koronawirusa), tj. wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie,
w którym przebywała osoba zakażona, umyć i zdezynfekować powierzchnie,
meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane, wywietrzyć
pomieszczenie, w którym przebywała osoba zakażona, zdezynfekować drogę
lub drogi dojścia do pomieszczenia gdzie przebywała osoba zakażona do
pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady itp., czyli elementy, których
mogła dotykać), używać środków dezynfekujących aktywnych przeciwko
wirusom.
Jestem kurierem, na co dzień mam kontakt z wieloma klientami i
przesyłkami? Jak mam postępować?
Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na
ograniczenie ryzyka zakażenia: pamiętaj o obowiązku zakrywania nosa i ust,
częstym myciu rąk wodą z mydłem, unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Zachowaj
bezpieczną odległość (2 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Czy pracodawcy mogą narzucić pracownikom pomiar temperatury ciała i
odsyłać ich do domu w przypadku podwyższonej temperatury? Jeśli tak, to
jaka jest temperatura graniczna, jeśli nie, to dlaczego i czy pracodawca
może coś jeszcze zrobić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia?
Jeśli chodzi o pomiar temperatury przez pracodawcę, należy skontaktować się z
PIP. W przypadku określonych rodzajów pracy mogą istnieć dodatkowe
zalecenia branżowe, np. dla personelu medycznego. Przede wszystkim należy
zachować zdrowy rozsądek i podstawowe zasady higieny.
Co w praktyce oznacza ograniczenie ruchu międzynarodowego?
Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polacy
powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu
do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwarantanną. Transport kołowy i
drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody osobowe będą mogły
wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport cargo będzie również działać
normalnie.

Do kiedy obowiązuje ograniczenie ruchu międzynarodowego? Do kiedy
obowiązują ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy? Kogo nie
obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?
Ograniczenie dotyczy przekraczania granic Polski przez cudzoziemców.
Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:


obywatele RP,



cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo
pozostają pod stałą opieką obywateli RP,



osoby, które posiadają Kartę Polaka,



dyplomaci,



osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub
pozwolenie na pracę,



w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży
Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży
Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),



cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu
towarów.



Ważne! Transport cargo działa normalnie.

Jak wygląda wjazd do i wyjazd z Polski dla osób zatrudnionych w
państwach sąsiadujących? Kto jest zwolniony z kwarantanny po
przekroczeniu granicy?
Z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Sił
Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący
zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący
przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz
kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub
zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5
tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie
drogowym rzeczy.

Jestem zawodowym kierowcą. Przekroczyłem granicę. Czy muszę poddać
się obowiązkowej kwarantannie? Jestem kierowcą. Wracam z zagranicy
innym środkiem transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport
drogowy. Co dalej?
Kierowcy w takiej sytuacji powinien okazać funkcjonariuszowi Straży
Granicznej: 1) krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem - kodem 95,
który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy;
2) świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo,
kierowcy, którzy są obywatelami Polski powinni uprawdopodobnić zatrudnienie
u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia,
umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę. Dopuszczalna
jest zarówno forma papierowa jak i elektroniczna. Co w sytuacji, w której
niemożliwe jest okazanie takiego dowodu? Okoliczność zatrudnienia w
początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym
oświadczeniem kierowcy. Co w przypadku kierowców cudzoziemców? Muszą
oni wykazać prawo do pracy na terytorium Polski. Jednocześnie świadectwo
kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez
przedsiębiorcę, który ma siedzibę na terytorium Polski.
Jestem kierowcą. W jakim zakresie dotyczy
kwarantanny?

mnie zwolnienie z

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy są kierowcy
prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie
drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), w tym
również:
1) kierowca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, ale jest zatrudniony przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na
terytorium Polski i legitymuje się świadectwem kierowcy,
2) kierowcy zawodowi w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym
międzynarodowym transporcie kombinowanym) wracający z zagranicy innymi
środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru w Polsce lub po odebraniu za granicą odpoczynku;
b) po przerwie w świadczeniu pracy.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:


w żadnym wypadku nie wychodź z domu,



spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W
zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski,



jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą
zostać poddane kwarantannie,



jeżeli masz objawy choroby (źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz,
masz duszności), koniecznie zgłoś to telefonicznie.

Czy po powrocie do domu kwarantanna obejmuje wszystkich
domowników? Przyjeżdżam do Polski na kilka dni (np. pogrzeb), a potem
wracam za granicę. Czy dotyczy mnie obowiązek kwarantanny?
Tak, co do zasady każda osoba przekraczająca polską granicę jest zobowiązana
poddać się 14-dniowej kwarantannie. Zgodnie jednak z rozporządzeniem MZ
wprowadzającym w Polsce stan epidemii, właściwy inspektor sanitarny, w
uzasadnionych przypadkach, może skrócić kwarantannę lub z niej zwolnić (§ 2
pkt 8). W związku z tym zalecamy kontakt z lokalną stacją sanitarnoepidemiologiczną.
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 zamieszkania. Doświadczenie
Włoch pokazuje, że nieprzestrzeganie zasad kwarantanny jest jedną z głównych
przyczyn bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Nieuzasadnione
przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich
kar finansowych. Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać
zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz
kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym. Przepisy przewidują
możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które
kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest
zawsze indywidualna.

Jestem na kwarantannie, bo wróciłam z zagranicy. Do jakich świadczeń
chorobowych mam prawo? Jeżeli osoba powracająca z zagranicy nie chce
przechodzić kwarantanny w domu (nie chce zarazić domowników), to czy
wojewoda lub urząd miasta jest zobowiązany wyznaczyć inne miejsce do
odbycia kwarantanny?
Warunki odbywania kwarantanny są zawsze ustalane indywidualnie, m.in. w
zależności od tego, w jakich warunkach mieszka osoba poddana kwarantannie.
Domownicy mogą nie być objęci kwarantanną, jeśli mieszkają w dużym domu i
są w stanie zapewnić, że nie będą się spotykać z osobą poddaną kwarantannie.
Inspektor sanitarny – graniczny lub powiatowy - decyduje indywidualnie w
każdej sytuacji. Jeśli osoba poddawana kwarantannie takiego miejsca nie ma lub
nie ma możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie maja
przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. Jeśli
dana osoba miała już kontakt z domownikami (definicja kontaktu opisana w
odrębnym pytaniu), to może zaistnieć konieczność objęcia kwarantanną również
ich. Jak wskazano powyżej taką decyzję podejmie właściwy inspektor sanitarny
w zależności od sytuacji.
Zostałem poddany kwarantannie, ale nie mam decyzji administracyjnej
właściwego inspektora sanitarnego, dlaczego?
Co do zasady w przypadku objęcia kwarantanną podstawą wypłaty zasiłku jest
decyzja właściwego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie (w
sytuacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – opisanej w punkcie ustalanie prawa do
zasiłku chorobowego). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 607).
określa wykaz chorób, w przypadku których nie jest wymagana decyzja
administracyjna inspektora sanitarnego o objęciu kwarantanną. Jest na niej
koronawirus. Rozporządzenie zostało wydane na postawie art. 35 ust. 5 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Od
momentu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia osoby zarażone lub
podejrzane o zachorowanie na koronawirusa podawane są środkom nadzoru jeśli
tak postanowią służby sanitarne. Decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest
wydawana.

Zatem w zależności od daty objęcia kwarantanną podstawą jej zastosowania
będą różne dokumenty.
Czy domownik osoby wracającej z zagranicy może otrzymać zasiłek? Czy
sanepid musi wydawać zaświadczenia o objęciu kwarantanną osób
powracających po wprowadzeniu kwarantanny?
Osoby powracające z zagranicy podczas przekroczenia granicy otrzymują
informację o objęciu kwarantanną oraz ulotkę z instrukcjami co do dalszego
postępowania.
Czy jeśli w aucie dostawczym na granicy wykryto osobę z koronawirusem,
to czy auto też podlega kwarantannie? Kiedy za kierownicą tego auta może
zasiąść nowy kierowca?
Kwarantannie podlega kierowca. Pojazd należy zdezynfekować, zanim
poprowadzi go inna osoba. W szczególności należy zwrócić uwagę na rzeczy
dotykane w aucie bardzo często rękoma, m.in. gałkę zmiany biegów i
kierownicę, kierunkowskazy. Rzeczy osobiste osoby poddanej kwarantannie
powinny zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zakażenia innych
osób. W przypadku powierzchni zmywalnych należy używać środków
dezynfekujących aktywnych przeciwko wirusom. Samochód trzeba również
wywietrzyć. Z kabiny należy zabrać zbędne przedmioty.
Co mogę uzyskać, korzystając z teleporady?
Dzięki teleporadzie medycznej można otrzymać:


zalecenia,



e-zwolnienie,



e-receptę,



sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:


ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa



ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych



rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna



skracają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Każdego pacjenta rejestracja powinna:


poinformować o możliwości uzyskania teleporady,



podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić
ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem
SARS CoV-2.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u
lekarza najpierw należy udzielić teleporady. tylko w sytuacjach kiedy jest to
niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu
medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia
zwolnienia lekarskiego.
Co powinny zrobić osoby, które są dializowane, w sytuacji gdy w stacji
dializ pojawi się podejrzenie koronawirusa lub ktoś będzie zarażony? Jakie
kroki powinny podjąć?
Placówki opieki zdrowotnej, zwłaszcza te opiekujące się osobami przewlekle
chorymi, takie jak stacje dializ, mają na takie sytuacje przewidziane procedury.
Stacja dializ na pewno udzieli informacji, jakie kroki podjęła w celu
minimalizacji ryzyka zakażenia. Jednocześnie wskazać należy zostały wydane
ogólne zalecenia dla podmiotów leczniczych. Przykładowo personel, który ma
bliski kontakt z osobą chorą oraz osobą podejrzaną o zachorowanie na
koronawirusa, zwykle zaopatrzony jest w odzież ochronną, która chroni go
przed zakażeniem i co za tym idzie przeniesieniem zakażenia na kolejnych
pacjentów. Jeśli dojdzie do bliskiego kontaktu personelu z osobą podejrzaną o
zachorowanie, personel jest odsuwany od pracy do czasu otrzymania wyniku
testu diagnostycznego tej osoby w kierunku koronawirusa (dalsze postępowanie
w zależy od tego wyniku).
Czy zamawianie jedzenia jest bezpieczne?
Tak, lokale gastronomiczne będą wciąż mogły dostarczać jedzenie do klientów.
Czy banki będą otwarte? Czy spożywcze sklepy osiedlowe będą otwarte?
Nie zamykamy żadnych sklepów spożywczych. Ograniczamy jedynie
funkcjonowanie galerii handlowych. W galeriach sklepy spożywcze, drogerie,
pralnie, apteki oraz banki nadal będą czynne. Wszystkie sklepy poza galeriami
handlowymi funkcjonują normalnie.

Czy mogę zamawiać jedzenie do domu?
Tak. Jednym z działań profilaktycznych jest ograniczenie działalności
restauracji, kawiarni czy barów. Mogą one świadczyć jedynie usługi na wynos i
na dowóz.
Czy powinniśmy robić zapasy żywności?
Nie. Sklepy spożywcze będą otwarte normalnie. Nie ma potrzeby robienia
zapasów. Polska jest jednym z największym producentów żywności w Europie,
dlatego brak żywności nam nie grozi.
Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9
marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to,
że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS
COV-2.
EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS
można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem
SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się
przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce. EFSA
podkreśla, że stale monitoruje sytuację dotyczącą ogniska zakażenia SARS
COV-2, które jest źródłem zachorowań w bardzo wielu krajach. W zachowaniu
bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne
zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą
zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu
na etapie dystrybucji i sprzedaży.
Jak dbać o bezpieczną żywność?
Stosuj PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIEJSZEJ ŻYWNOŚCI, zalecane przez
WHO.
Czy obróbka termiczna niszczy koronawirusa?
Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega
zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np.
60stC przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych,
typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym
również SARS COV-2.

Czy rozpylanie alkoholu lub chloru na całe ciało może zabić nowego
koronawirusa?
Nie. Rozpylanie alkoholu lub chloru na całym ciele nie zabije wirusów, które
już dostały się do organizmu. Rozpylanie takich substancji może być szkodliwe
dla skóry i błon śluzowych (tj. oczu, ust). Zarówno alkohol, jak i chlor mogą być
przydatne do dezynfekcji powierzchni, ale należy je stosować zgodnie z
odpowiednimi zaleceniami.
Czy suszarki do rąk skutecznie zabijają nowego koronawirusa?
Nie. Suszarki do rąk nie są skuteczne w zabijaniu SARS-CoV-2019. Aby
uchronić się przed nowym koronawirusem, należy często myć ręce wodą i
mydłem oraz dezynfekować je płynem na bazie alkoholu. Po umyciu rąk należy
je dokładnie osuszyć, używając ręczników papierowych lub suszarki na gorące
powietrze.
Czy lampa dezynfekująca na promienie UV może zabić nowego
koronawirusa?
Lampy UV przeznaczone są do dezynfekcji pomieszczeń, nie powinny być
używane do sterylizacji rąk lub innych obszarów skóry, ponieważ
promieniowanie UV może powodować podrażnienie skóry.
Czy szczepionki przeciwko zapaleniu płuc chronią przed nowym
koronawirusem?
Nie. Szczepionki przeciw zapaleniu płuc, takie jak szczepionka przeciwko
pneumokokom i szczepionka przeciwko Haemophilus influenza typu B (Hib),
nie zapewniają ochrony przed nowym koronawirusem. Wirus jest tak nowy i
inny, że jeszcze nie istnieje właściwa szczepionka szczepionki. Naukowcy
próbują opracować szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2019, a WHO wspiera
ich wysiłki. Chociaż szczepionki te nie są skuteczne przeciwko SARS-CoV2019, zaleca się ich wykonanie zgodnie z kalendarzem szczepień.
Czy regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może zapobiec infekcji
nowym koronawirusem?
Nie. Nie ma dowodów na to, że regularne płukanie nosa solą fizjologiczną
chroni przed zakażeniem nowym koronawirusem. Istnieją pewne ograniczone
dowody, że regularne płukanie nosa solą fizjologiczną może pomóc szybciej
zregenerować się śluzówce przy przeziębieniu. Jednak regularne płukanie nosa
nie zapobiega infekcjom dróg oddechowych.

Czy jedzenie czosnku może zapobiec infekcji nowym koronawirusem?
Czosnek to zdrowa żywność, która może mieć pewne właściwości
przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie ma obecnie dowodów, że jedzenie czosnku
chroni przed nowym koronawirusem.
Czy zimna pogoda i śnieg mogą zabić koronawirusa?
Nie ma powodu sądzić, że zimna pogoda może zabić nowego koronawirusa lub
inne choroby. Normalna temperatura ciała człowieka wynosi około 36,5 stopni
C do 37 stopni C, niezależnie od temperatury zewnętrznej i pogody.
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed nowym koronawirusem jest częste
mycie rąk wodą i mydłem oraz korzystanie środków do dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu . Należy także unikać bliskiego kontaktu z każdym, kto kaszle i kicha.
Czy powracając z zagranicy muszę odbyć kwarantannę jeżeli odbyłam/em
ją za granicą tuż przed przyjazdem do kraju?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba przekraczająca granicę państwową
jest obowiązana odbyć, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub
gospodarującymi, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia
następującego po przekroczeniu tej granicy. Kwarantanna odbyta przed
przekroczeniem granicy nie może zostać uznana za wypełnienie tego
obowiązku.
Czy powracając z zagranicy muszę odbyć kwarantannę jeżeli
uzyskałam/em ujemny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, wykonanego
tuż przed przyjazdem do kraju?
Wynik testu wykonanego za granicą nie może być podstawą do zwolnienia z
obowiązku odbycia kwarantanny gdyż do zakażenia mogło dojść już po
wykonaniu wymazu a przed przekroczeniem granicy.
Czy możliwe jest skrócenie kwarantanny odbywanej po przyjeździe z
zagranicy, jeżeli uzyskam ujemny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.
Kto może mi zlecić wykonanie takiego testu?
Możliwość skrócenia kwarantanny lub zwolnienia z jej odbycia wymaga zgody
państwowego inspektor sanitarnego właściwego ze względu na miejsce jej
odbywania. Wynika to wprost z § 2 ust. 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.

poz. 697). W obecnej sytuacji epidemiologicznej decyzje takie (wyłącznie
skracające kwarantannę) wydawane są osobom, które:
1. uzyskały ujemny wynika badania na obecność koronawirusa z materiału
pobranego w co najmniej 7 dniu kwarantanny oraz
2. posiadają wykształcenie medyczne lub zajmują kluczowe dla funkcjonowania Państwa stanowiska publiczne.
Kto może stwierdzić zgon osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) zgon i jego przyczyna
powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie, w
razie niemożności dopełnienia przepisu ust.1, stwierdzenie zgonu i jego
przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza
lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez
właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego
świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.
Czy zgon osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19) wymaga szczególnego postępowania?
Postepowanie ze zwłokami wynika bezpośrednio z zapisów zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153,
poz. 1783) a w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19) należy bezwzględnie stosować się do zasad
wynikających z wprowadzonych zmian do rozporządzenia ogłoszonych
w Dz. U. z 2020 r., poz. 585.
1) przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania
wirusobójczym;
2) odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia
takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
3) unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
4) umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub
okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić
pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;

5) zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez
spryskanie płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.
Czy należy poinformować lekarza stwierdzającego zgon o fakcie zgonu na
chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)?
W obecnej sytuacji epidemiologicznej niezmiernie ważne jest, aby w przypadku
zgonu osoby na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w
miejscu zamieszkania lub izolacji, bezwzględnie poinformować o tym fakcie
wszystkie osoby, które będą miały kontakt ze zwłokami, w tym lekarza
wezwanego lub skierowanego do stwierdzenia zgonu oraz pracowników zakładu
pogrzebowego.
Na kim spoczywa obowiązek pochowania zwłok?
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) „prawo pochowania zwłok
ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia…”
…Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego
dobrowolnie się zobowiążą.”
Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust.1 ustawy, są
chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku
osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach
śledczych – przez dany zakład karny lub areszt śledczy.

