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Interpretacja zapisów  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego dotycząca przedłużania izolacji  

przez lekarza POZ  

u pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku SARS CoV-2 z dnia 1 września 2020r. 

 

Par. 1, ust. 3 ww. rozporządzenia brzmi:  

W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących 

opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych 

klinicznie, zakończenie izolacji, o której mowa w ust. 2, pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni 

wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego 

wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, 

które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju 

objawów klinicznych.  

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, wykonywanie badań i uzyskanie 2 ujemnych 

wyników badań RT-PCR u pracowników medycznych jest wymagane jedynie do skrócenia izolacji poniżej 

10 dni u zakażonych bezobjawowych (lub poniżej 13 dni u tych, którzy mieli objawy w przebiegu 

zakażenia) - w przypadku, gdy jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami organizacyjnymi podmiotu 

leczniczego. Natomiast, gdy potrzeba wcześniejszego powrotu do pracy nie występuje – personel 

medyczny i DPS podlega pod ogólną zasadę kończenia izolacji na podstawie upływu okresu izolacji. 

Nie chodzi o to, że personel medyczny musi być przetestowany przed powrotem do pracy (każdy 

pracownik i zawsze). Wtedy przepis brzmiałby inaczej („u osób wykonujących zawód medyczny 

zakończenie izolacji następuje pod warunkiem dwóch testów negatywnych”). Ust. 3 dotyczy 

„szczególnych przypadków” – czyli gdy są np. zlecone badania bo trzeba przywrócić szybciej do pracy 

jakąś grupę pracowników i nie czekać do 10 dnia. 

Podstawowym warunkiem kończenia izolacji domowej jest 10 dni (albo min 13 jak są objawy)  

– dla każdej osoby, niezależnie od profesji. 
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