
Kwarantanna / izolacja najwa żniejsze 
informacje 

Kogo dotyczy kwarantanna / izolacja 

Ograniczenie dotyczy osób, które:  

• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE* (więcej 
informacji - https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-
przekraczanie-granicy.html), 

• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) 
koronawirusem, 

• mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę 
 

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy 
zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 

Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwo lnieni s ą: 

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich 
małżonków i dzieci; 

• pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 
lipca 2002r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska 
położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku 
powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na 
terytorium Republiki Białorusi albo Ukrainy. 

Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce 
studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także 
doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność 
naukową. 

Obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są 
małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką. 

Zasady kwarantanny / izolacji 

• kwarantanna (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na 
zakażenie); 



• zolacja (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w 
kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni). 

 

ZASADY:  

• Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-
19. 

• Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności 
ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy. 

• W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej 
zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia 
wystąpienia objawów. 

• W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje 
lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić 
wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni 
muszą być bez objawów choroby. 

• Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może 
zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej 
kwarantanny. 

• W przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu na koronawirusa, 
wykonanego przed 2 września, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna 
trwała już co najmniej 10 dni, kwarantanna trwa nie dłużej niż do 3 września 
2020 r. 

  

Przez ten czas:  

• nie można opuszczać domu, 
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie/izolacji ma bliskie kontakty z 

innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, 
• w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, 

kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do lekarza POZ. 

 

Izolacja, w tym izolacja domowa - dodatkowe 
informacje: 

• Ostateczny czas jej trwania będzie zależał od Twojego stanu zdrowia 
(objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo 
w izolatorium. 

• Jeśli wystąpiły objawy infekcji czas izolacja powinna kończyć 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. 

• W szczególnych sytuacjach w przypadku osób wykonujących zawód 
medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach 



pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie (jeśli podjęto 
decyzję o testowaniu) zakończenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie 
ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-
godzinnych. Dotyczyć to będzie osób, które otrzymały wcześniej pozytywny 
wynik testu. Wykonanie testu nie jest warunkiem powrotu pracownika 
medycznego do pracy. 

• W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) 
izolacja  może zostać przedłużona do 20 dni. 

 

Kontrola przestrzegania kwarantanny/izolacji 

Kontrola przestrzegania obowi ązku pozostania w domu odbywa si ę poprzez:  

• Obowiązkową Aplikację „Kwarantanna Domowa” – szczegółowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa. 

• Kontrolę policyjną. 
 

Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny do 30 000 zł 

Odbywanie kwarantanny poza miejscem 
zamieszkania 

W przypadku braku możliwość odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania, 
istnieje możliwość odbywania jej w ośrodku do kwarantanny.  
Miejsce w ośrodku jest przydzielane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego   tel.: 32 255 21 95, 32 256 56 01. 

Zasady zlecania testów na koronawirusa 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa 

Zasiłek na czas kwarantanny 

Jeśli zostałe ś poddany kwarantannie masz prawo do:  

• zasiłku chorobowego,  
• zasiłku opiekuńczego (na opiekę nad dzieckiem),  
• zasiłku wprowadzonego tzw. specustawą.  

 

Dodatkowy zasiłek opieku ńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym 
dzieci, którzy:  

• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, 



• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, 
zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). 

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym znajdziesz na stronie ZUS: 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-
dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-
zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-
szkoly-/2537033 

 
W przypadku kwarantanny podstawą do wypłacania każdego z tych zasiłków jest 
decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczną podjęła decyzję o Twojej lub Twojego dziecka kwarantannie, 
izolacji w szpitalu, dostaniesz zaświadczenie od Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Przekazujesz je po zakończeniu kwarantanny swojemu pracodawcy lub 
do ZUS i na tej podstawie zostanie Ci wypłacony zasiłek. Jeśli trafisz do szpitala, 
dostaniesz normalne zwolnienie lekarskie, na podstawie którego wypłacany jest 
zasiłek chorobowy. 

Zasiłek na czas kwarantanny dotycz ący osób 
powracaj ących  

Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, przysługują Ci świadczenia z tytułu choroby — 
wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 
kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy. 
Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, złóż oświadczenie o odbywaniu 
obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Pamiętaj, by je złożyć w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. 
Sprawdź, jakie świadczenia przysługują Ci po powrocie do kraju 

 

Źródło  

• https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
• https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-

obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r 
 


