
HŚ.BW.59.73.2020.KK Warszawa, dnia 13 maja 2020

Pan
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Szanowny Panie Wojewodo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

bezpiecznego przemieszczania się osób mieszkających w wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii1 zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi2, następuje także w celu 

wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji 

otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej 

tej kwarantannie za pośrednictwem oprogramowania, o którym mowa w art. 7e ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych3. Powyższe zwolnienie, następuje na czas wykonania testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca 

obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem4. Dojazd może 

natomiast nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba 

odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych 

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 792, z późn. zm.
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.
4 § 3 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii



2

na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca 

lub gospodarująca5.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, 

przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, 

o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym6, ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, 

na terenie miejsc postoju pojazdów, a także na terenie nieruchomości wspólnych 

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali7

oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.

W tym miejscu należy nadmienić, że przyjęte w ww. rozporządzeniu rozwiązania wyznaczają 

optymalne warunki bezpieczeństwa zdrowotnego w dobie epidemii, również w zakresie 

regulacji dotyczących zwolnienia określonych osób z obowiązku odbycia obowiązkowej 

kwarantanny.

Ponadto należy podkreślić, iż w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem 

SARS-CoV-2, istotne znaczenie ma prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 

30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie 

alkoholu (min. 60%), jak również używanie jednorazowych rękawiczek.

Należy również wskazać, że zagadnienie utrzymywania nieruchomości w należytym stanie 

higieniczno-sanitarnym zostało uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi8. Zgodnie z art. 22 ust. 

1 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani 

utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom 

i chorobom zakaźnym. Powyższy obowiązek obejmuje zatem m.in. odkażanie klatek 

schodowych i wind, za które odpowiedzialny jest właściciel, posiadacz lub zarządzający 

np. wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jednocześnie należy wskazać, że Główny Inspektor Sanitarny, przy piśmie z dnia 27 marca 

2020 r. znak HŚ.BW.52.2.2020.KK przekazał Wojewodom raport techniczny Europejskiego 

5 § 3 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.
7 Dz.U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.
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Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim 

guidance for environmental clearing in non-healthcare facilities exposed 

to SARS-CoV-2” (w załączeniu) zawierający wskazówki dotyczące oczyszczania 

pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których 

może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. 

Natomiast w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 marca 2020 r. znak 

HŚ.BW.52.2.2.2020.KK zwrócono się do Wojewodów z prośbą o przekazanie ww. raportu 

technicznego ECDC do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze 

poszczególnych województw. Powyższe pisma zostały przekazane również do wiadomości 

wszystkich Państwowych Wojewódzkich oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów 

Sanitarnych.

Przydatne informacje dotyczące środków dezynfekujących w związku z epidemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zamieszczane są również 

na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych: http://urpl.gov.pl/pl.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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