COVID-19

ZASADY ODBYWANIA
KWARANTANNY I IZOLACJI
ZOSTAŃ W DOMU PODCZAS KWARANTANNY! ZA JEJ ZŁAMANIE GROZI NAWET 30 TYS. GRZYWNY.
Kwarantanna dotyczy osoby zdrowej, która:
• miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
• mieszka z osobą objętą izolacją domową,
• wróciła z podróży zagranicznej (nie dotyczy wszystkich podróżujących),
• a także osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
Ważne! Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy,
którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, oraz dzieci do12. roku życia podróżujące pod
opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19.

1

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.

2

Kwarantanna nałożona na osoby:
• przekraczające granicę Polski (z określonymi wyjątkami) trwa 10 dni, licząc od dnia
następującego po przekroczeniu tej granicy;
• które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy, trwa
przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;
• mieszkające z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową, trwa
przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji;
• skierowane przez lekarza POZ do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARSCoV-2 trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu,
który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 10 dni;
jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu,
zostaniesz skierowany na izolację.

3

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

4

Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. W określonych przypadkach
kwarantanna może zostać skrócona.

5

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu wykonania testu
diagnostycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub w celu przeprowadzenia badania
fizykalnego przez lekarza w placówce medycznej.

6

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

7

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.

8

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.
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Izolacja, w tym izolacja domowa
Izolacja dotyczy osoby, u której rozpoznano zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
(dodatni wynik testu PCR lub antygenowego), wywołującym chorobę COVID-19.

1

W przypadku pacjenta bez objawów klinicznych izolacja domowa trwa 10 dni od daty uzyskania
dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż
w 8. dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

2

W przypadku pacjenta z objawami klinicznymi zakończenie izolacji następuje po 24 godz. bez
gorączki, bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej
niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów.

3

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.

4

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

5

Lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem może przedłużyć okres izolacji – zarówno u osób
z objawami klinicznymi, jak i u pacjentów bezobjawowych z dodatnim wynikiem testu.

6

Zakaz opuszczania miejsca izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu w celu
udania się do placówki medycznej i przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza.

7

Jeśli poczujesz się gorzej, skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku potrzeby konsultacji z lekarzem skorzystaj z Telefonicznej Porady Medycznej
(500 900 510) lub umów telefon od lekarza przez Medicover OnLine.
Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
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