
COVID-19
ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY
I IZOLACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 2 WRZEŚNIA 2020 R. 

ZOSTAŃ W DOMU PODCZAS KWARANTANNY! ZA JEJ ZŁAMANIE GROZI NAWET 30 TYS. GRZYWNY.

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania i nie możesz w jej trakcie zmienić 
miejsca pobytu. Jeżeli nie możesz jej odbyć w miejscu zamieszkania, służby sanitarno-epidemiologiczne 
mogą skierować cię do wyznaczonego ośrodka.

Kwarantanna trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia 
lub 10 dni po dniu przekroczenia granicy (w tym przypadku kwarantannę odbywa się z osobami 
zamieszkującymi wspólnie). 

Kwarantanna kończy się automatycznie. Nie ma potrzeby wykonywania badań w kierunku 
wirusa SARS-CoV-2 ani uzyskiwania dodatkowych decyzji czy zaświadczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować 
o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

W trakcie kwarantanny nie możesz opuszczać domu! Nie możesz wychodzić na spacery 
z psem, do sklepu czy lekarza. 

Kwarantanna dotyczy również osób, z którymi osoba kierowana na kwarantannę miała bliski 
kontakt, np. domowników.  

Poproś kogoś bliskiego lub znajomego o pomoc na czas kwarantanny w opiece nad zwierzęciem, 
której nie możesz zapewnić (np. spacery z psem).

Nie spotykaj się z innymi osobami (poza domownikami) – nie zapraszaj gości do domu.

Stosuj zalecane środki zapobiegawcze, tj. częste mycie rąk.

Pobierz obowiązkową aplikację „Kwarantanna domowa” (z Google Play lub App Store) 
– pomaga ona monitorować przestrzeganie zaleceń przez osoby skierowane na kwarantannę, 
służy jako wiarygodne źródło informacji i umożliwia zgłoszenia zapotrzebowania na leki 
czy żywność lokalnym ośrodkom pomocy społecznej.  

W trakcie kwarantanny należy prowadzić samokontrolę stanu zdrowia, czyli regularnie 
mierzyć temperaturę oraz obserwować swoje samopoczucie, czy nie pojawiają się problemy 
z oddychaniem, bóle mięśni, kaszel lub inne niepokojące objawy. W razie wątpliwości skorzystaj 
z teleporady medycznej.

W przypadku gorszego samopoczucia i niepokojących objawów, skontaktuj się z lekarzem. 

Kwarantanna dotyczy osoby:
• mającej kontakt z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi wirusem 
 SARS-CoV-2, u których nie wystąpiły objawy COVID-19,
• mieszkającej z osobą kierowaną na kwarantannę,
• wracającej z podróży zagranicznej po przekroczeniu granic zewnętrznych UE.
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Izolacja dotyczy osoby, u której rozpoznano zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 
(dodatni wynik testu), wywołującym chorobę COVID-19.

W przypadku potrzeby konsultacji z lekarzem skorzystaj z Telefonicznej Porady Medycznej 
(500 900 510) lub umów telefon od lekarza przez Medicover OnLine. 

COVID-19
ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY
I IZOLACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 2 WRZEŚNIA 2020 R. 

ZOSTAŃ W DOMU PODCZAS KWARANTANNY! ZA JEJ ZŁAMANIE GROZI NAWET 30 TYS. GRZYWNY.

Jeśli przebywasz na izolacji w warunkach domowych, w 7. dobie otrzymasz na swój telefon 
wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 
w 8.‒10. dobie. 

O tym, jak długo potrwa izolacja, decyduje lekarz w ramach teleporady lub wizyty domowej.

Jeśli lekarz nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej koniec następuje po 10 dniach od daty uzyskania 
dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez 
objawów klinicznych.

Jeśli pojawią się objawy COVID-19, izolacja powinna skończyć się po 3 dniach bez gorączki 
oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach 
od dnia wystąpienia objawów choroby.

W wyjątkowych sytuacjach, np. u osób wykonujących zawód medyczny lub w przypadkach 
uzasadnionych klinicznie, jeśli podjęto decyzję o testowaniu, zakończenie izolacji następuje 
po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu RT-PCR z próbek pobranych w odstępach 
co najmniej 24-godzinnych. 

Czas izolacji może zostać przedłużony do 20 dni u osób z zaburzeniami odporności. 

Jeśli poczujesz się gorzej, skontaktuj się z lekarzem.

Data utworzenia dokumentu: 10.09.2020 r.
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Izolacja, w tym izolacja domowa

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domo-
wa--ruszyl-proces-jej-udostepniania?fbclid=IwAR1xc031c2wM-HoByok3Q65VPlnZskJTTyhAjBwXVvc5M6kRY5Q7YyFl6d0


