
EP.HL.743.1.2020 Warszawa, dnia 24 marca 2020

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na prośbę nadesłaną w piśmie znak: PPWA.07.41.2020.JŚ, z dnia 

17.03.2020 roku, dotyczącą pisma skierowanego od Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe do 

Ministra Zdrowia w sprawie wytycznych postępowania dla pielęgniarek i położnych, 

uprzejmie informuję, iż zostały opracowane materiały/procedury dla personelu medycznego 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju i epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19.(załączniki).

Jednocześnie informuję, iż przy kontakcie z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2  

należy stosować i przestrzegać procedur przeciwepidemicznych dla zakażeń szerzących się 

drogą kropelkową i drogą kontaktową, mających na celu zapobieganie transmisji zakażeń. 

Zgodnie z art. 11 oraz art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. 

poz. 284, 322, 374.) za organizację systemu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń 

szpitalnych odpowiedzialny jest kierownik szpitala. Każdy podmiot leczniczy organizuje 

działania zapobiegawcze we własnym zakresie, zgodnie z powszechną wiedzą medyczną.

Obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny wynika z art. 34 ustawy 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, natomiast 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 7 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
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376, ze zm.) określono, iż w przypadku COVID-19 okres odbywania obowiązkowej 

kwarantanny wynosi 14 dni. 

Odnosząc się do kwestii delegowania personelu medycznego informuję, 

iż pracodawca działa zgodnie z regulaminem pracy/procedurami wewnętrznymi szpitala, 

a w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stosuje się  przepisy z art. 47 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 

2008 r. mówiący o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii i kieruje się bieżącymi 

wytycznymi i zaleceniami.

Załączniki: 5

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: 
- Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
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