
KWARANTANNA I IZOLACJA 
 

 
Kwarantanna – dotyczy osób z bliskiego kontaktu ze źródłem zakażenia koronawirusem, bez objawów choroby lub 
osób podejrzanych o zarażenie SARSCoV-2, którym lekarz wystawił zlecenie na test. Kwarantannę nakładana jest 
przez Sanepid a nie przez lekarza. Jeżeli nie pojawią się objawy zakażenia automatycznie ulega zakończeniu po 10 
dniach od kontaktu, a jej zakończenie nie wymaga wykonywania testu ani wystawienia zaświadczenia. Sanepid nie 
jest zobowiązany do wydawania zaświadczenia o objęciu kwarantanną. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, 
której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności, w tym przez telefon. 
 
 
Izolacja – dotyczy osób z dodatnim wynikiem testu (niezależnie od tego czy mają lub nie mają objawów choroby) 
przebywających w warunkach domowych. Zostaje nałożona automatycznie  lub przez lekarza POZ w dniu uzyskania 
pozytywnego wyniku testu i automatycznie wygasa po 10 dniach od dnia jej rozpoczęcia o ile lekarz POZ w trakcie 
teleporady udzielanej osobie objętej izolacją (nie wcześniej niż w siódmym dniu) nie wydłuży czasu jej trwania.  
 
 

SKIEROWANIE NA TEST  
 
 
   1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lekarz zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie 
pacjenta, skierować go na test oraz poinformować go, że jest zobowiązany z mocy prawa poddać się kwarantannie. 
Kwarantanna domowa nakładana jest automatycznie w dniu wystawienia skierowania na test w kierunku  
COVID-19 i wygasa po otrzymaniu negatywnego wyniku testu lub zmienia się w izolację jeśli wynik jest pozytywny. 
Kwarantanna nie jest nakładana automatycznie, kiedy test wykonałeś prywatnie.   
Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny (również izolacji) w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas 
udania się do miejsca pobrania materiału do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu 
do miejsca odbywania kwarantanny. 
  
  2. Jeżeli wynik testu jest dodatni, to kwarantanna automatycznie zmienia się w 10-cio dniową izolację (liczoną od 

daty uzyskania pozytywnego wyniku). Osoby, które przebywają w jednym gospodarstwie domowym wraz z osobą 

objętą izolacją, podlegają z mocy przepisów prawa kwarantannie, która trwa do końca izolacji nałożonej na osobę 

chorą + dodatkowe 7 dni po jej zakończeniu. Przez sformułowania „z mocy przepisów prawa” należy rozumieć, że 

do objęcia kwarantanną osób, które przebywają w jednym gospodarstwie domowym z osobą objętą izolacją nie jest 

konieczne powiadomienie ich o tym przez Sanepid. 

UWAGA: 

Osoba, która otrzymała dodatni wynik testu może samodzielnie zgłosić osoby z nią zamieszkałe do kwarantanny. 

Można to zrobić pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt 

3. Jeżeli wynik testu jest ujemny, kwarantanna nałożona w związku z wykonaniem testu automatycznie wygasa. 
 
O wyniku testu zleconego przez nasz POZ poinformujemy pacjentów telefonicznie i umówimy im wizytę u lekarza. 
Niestety ze względu na bardzo duże obciążenie obowiązkami naszych pracowników, oraz okresowo dużą 
absencję chorobową wśród nich, przekazanie informacji może się opóźnić. Informacji w tym zakresie nie 
udzielamy w dni wolne od pracy.  
Informację o wyniku testu można uzyskać również na Internetowym Koncie Pacjenta. Będzie ona dostępna w chwili, 
kiedy laboratorium wykona test. Konto to umożliwia również min. natychmiastowe uzyskanie wystawionych recept. 
Z tego powodu warto je założyć. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt


 4. Tuż przed zakończeniem izolacji pacjenci wykazujący objawy chorobowe związane koronawirusem muszą 
skontaktować się z lekarzem POZ. Podejmie on decyzję związaną z czasem trwania izolacji. Termin tej wizyty ustali 
z Państwem pracownik MegaMed, który będzie informował o wyniku testu. 

  
Izolacja trwa co najmniej 13 dni od wystąpienia objawów choroby, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez 
gorączki i objawów infekcji.  
Wygaśniecie izolacji w związku z jej nieprzedłużeniem przez lekarza POZ nie wymaga wykonywania testów w 
kierunku SARS-CoV-2 ani wydawania zaświadczeń. 
 
 
UWAGA: 

Jeżeli nie mieliście Państwo żadnych objawów a został wykonany test w kierunku koronawirusa, który okazał się 
dodatni, to zostaniecie objęci izolacją, która  trwa 10 dni od daty jego pozytywnego wyniku i wygasa 
automatycznie. Jeżeli w tym czasie nie wystąpią żadne objawy chorobowe to nie ma potrzeby zgłaszania się do 
lekarza. 

Jeżeli został u Państwa wykonany test na koronawirusa i wynik okazał się dodatni, a stan zdrowia stopniowo 
poprawia się również nie ma potrzeby kontaktu z lekarzem. Sam fakt uzyskania dodatniego wyniku w żaden 
sposób nie wpływa na zalecenia terapeutyczne. O zaleceniach decyduje jedynie stan chorego. 

 

Zlecenia i wytyczne dotyczące  koronawirusa ulegają ciągłym zmianom, najbardziej aktualne informacje 
można znaleźć na stronie: 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi   

 
 
 

PODSTAWA DO WYPŁATY ZASIŁKU CHOROBOWEGO 
 
 Wystawienia ZUS ZLA (tzw. zwolnienia lekarskiego) nie wymaga osoba przebywająca na kwarantannie – 
sam fakt nałożenia kwarantanny stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego. Również przebywanie na 
izolacji stanowi  podstawę do wypłaty zasiłku (w takiej sytuacji do zakończenia terminu izolacji nie ma potrzeby 
przedłużania zwolnienia lekarskiego). 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację o obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.  

 W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, pacjent, w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, 
składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne 
oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. 
Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.  
  
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

