
                                  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 lutego 2022 r. 

Poz. 235 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących po-

wstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 

epidemiologicznego (Dz. U. poz. 351, 853 i 1352 oraz z 2022 r. poz. 152) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w przypadku odbywania izolacji w warunkach domowych: 

a) osób wykonujących zawód medyczny, 

b) żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk obcych i ich personelu 

cywilnego, żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wy-

wiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby 

Ochrony Państwa 

– po 7 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, którego wynik jest 

przekazywany do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, jednak nie wcześniej niż  

w piątej dobie odbywania tej izolacji.”; 

2) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku osób: 

1) uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2, 

2) będących żołnierzami lub pracownikami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami wojsk obcych 

lub ich personelem cywilnym, żołnierzami, funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Kontrwywiadu Woj-

skowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa 

– okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestni-

czenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni po dniu styczności ze źró-

dłem biologicznych czynników chorobotwórczych, badana testem antygenowym, którego wynik jest przekazywany do 

systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.”. 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 
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§ 2. Do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają obowiązkowej kwarantannie albo 

obowiązkowej izolacji, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 
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