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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2022 r. znak BPS/043-36-1469/22 w sprawie 

oświadczenia złożonego przez senatora Beniamina Godylę podczas 36. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 4 lutego 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Od początku pojawienia się epidemii COVID-19 podejmowane są wszelkie środki 

ostrożności, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć dalszą 

ekspansję wirusa. Decyzje dotyczące wprowadzanych bądź uchylanych obostrzeń są 

podejmowane przez Rząd, adekwatnie do aktualnej sytuacji epidemicznej, 

i konsultowane ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, wirusologami 

i epidemiologami. Co istotne, w walce z wirusem najważniejsza jest izolacja i brak 

kontaktu z osobami z osobami zarażonymi lub potencjalnie zarażonymi. Dlatego też 

stosowane są takie rozwiązania jak kwarantanna i izolacja, które mają na celu 

przerwanie transmisji wirusa. Rząd, obserwując sytuację epidemiczną, na bieżąco 

wprowadza zmiany w obowiązujących obostrzeniach. Od początku epidemii COVID-19 

Rząd podejmuje wszelkie działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2. Prowadzona jest stała współpraca z konsultantami krajowymi, 
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Państwowym Instytutem Badawczym oraz innymi instytucjami publicznymi. Kwestie 

funkcjonowania w czasie epidemii reguluje na bieżąco aktualizowane rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 maja 2021 r. – Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (poz. 351 z późn. zm.). Każdorazowo są 

one aktualizowane w oparciu o bieżącą sytuację epidemiczną. Ostatnie obserwacje 

funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej pozwoliły na zmodyfikowanie niektórych 

obostrzeń, mając także na uwadze funkcjonowanie kluczowych sektorów gospodarki 

i niezbędnych usług. Obecnie zniesiono całkowicie kwarantannę z kontaktu na rzecz 

samoobserwacji, kwarantanna z uwagi na izolację domownika trwa tyle, ile jego izolacja, 

którą skrócono do 7 dni. Ujednolicono także długość kwarantanny wjazdowej, po 

przekroczeniu granicy: obecnie zarówno po przyjeździe z UE, jak i spoza strefy 

Schengen, wynosi ona 7 dni. 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że postulowane przez senatora zmiany 

mające na celu usprawnienie funkcjonowania szkół i zakładów pracy znalazły 

odzwierciedlenie w ostatnich aktualizacjach obowiązujących przepisów.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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