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Załącznik do Zarządzenia  Nr 21.2020 Dyrektora  PP Nr7  

z GWP z OP w Kluczborku z dnia  28.08.2020r. 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIEM COVID - 19  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

NR7 Z GRUPĄ WCZESNOPRZEDSZKOLNĄ Z OPIEKĄ 
PIELĘGNIARSKĄ W KLUCZBORKU 

OBOWIĄZUJĄCA  OD 1 WRZEŚNIA 2020R. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

Procedura dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne 

Kryteria kliniczne 

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu 

oddechowego: 

 gorączka, 

 kaszel, 

 duszność. 

Kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno                            

z następujących kryteriów: 

 miała bliski kontakt z osobą lub zamieszkuje z osobą która przebywa w izolacji lub na 

kwarantannie; 

 miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt                                           

z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

 pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której 

leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna: 

 zgłosić się do lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu) w celu skonsultowania przypadku 

oraz, 

 bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, 

 w razie konieczności zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Postępowanie wobec osób, którzy miały bliski kontakt z osobą zakażoną 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? 

 pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej                     

niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

 prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; 

 osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 

 osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub w tym 

samym pokoju hotelowym. 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, 

nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

 pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 

zdrowia, 
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 poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

 w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu                 

i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

 jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

 nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian                        

we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują. 

W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od 

pracowników oraz podopiecznych. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci (decyzję 

każdorazowo podejmuje dyrektor placówki), skonsultować objawy z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (601226721) i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik należy dokładnie posprzątać oraz 

zdezynfekować przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.  

Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy natychmiast 

powiadomić służby medyczne (112 lub 999). Służby medyczne informujemy bardzo szczegółowo nie 

ukrywając możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jeżeli taka możliwość zaistniała. 

Zalecenia dla personelu sprzątającego 

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem, zaleca się 

zachować dodatkowe środki ostrożności: 

 założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta oraz 

jednorazowego fartucha ochronnego, 

 umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek, maseczki i fartucha, 

 usunięcie maseczki, rękawiczek i fartucha bezpośrednio do worka z odpadami. 

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który 

dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu. 

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można 

uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. 

W sytuacji, gdy dziecko będące pod opieką placówki wykazuje objawy określone jako kryteria 

kliniczne, należy je odizolować od innych dzieci i personelu (pozostawić w izolatce pod nadzorem 

wyznaczonego pracownika) po czym niezwłocznie poinformować rodzica o konieczności jego 

odebrania w trybie pilnym z placówki. 

Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, a 

kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu zespołu 

ratunkowego. 
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Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu należy wykonać notatkę służbową, w której 

należy wskazać objawy, opisać podjęte działania oraz dołączyć listę pracowników, dzieci oraz osób 

trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym. 

PRACOWNICY I DZIECI,U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY CHOROBOWE LUB OSOBY        

I DZIECI, KTÓRE MGŁY MIEĆ KONTAKT Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE (W TYM 

PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI LUB KWARANTANNIE) NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W PLACÓWCE. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ: 

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA NIE ZAJMUJE SIĘ DIAGNOZOWANIEM OBJAWÓW, ROBI 

TO LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I DOPIERO W MOMENCIE OTRZYMANIA OD 

NIEGO ZGŁOSZENIA PRACOWNICY STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ PODEJMĄ DZIAŁANIA. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. W zajęcia opiekuńcze (kontakt z dziećmi) nie należy 

angażować pracowników powyżej 60 roku życia oraz osób z istotnymi problemami 

zdrowotnymi. 

2. Wszyscy pracownicy placówki muszą być poinformowani, że w przypadku wystąpienia u nich 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu  

i skonsultować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, ewentualnie z oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem (jeżeli zachodzi takie podejrzenie). 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

Należy wstrzymać (ewentualne) przyjmowanie kolejnych dzieci (decyzję każdorazowo 

podejmuje dyrektor placówki), skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do wydanych instrukcji i zaleceń. 

4. Pracownika (jak w pkt. 3) należy natychmiast odizolować od pozostałych pracowników i 

dzieci, a obszar w którym się on poruszał i przebywał, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować co najmniej powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty, itp.)  

5. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odizolować je od osób przebywających w placówce.                        

O zaistniałej sytuacji należy natychmiast powiadomić rodzica,  wezwać go do 

natychmiastowego stawienia się w placówce i zobowiązać rodzica (opiekuna) do 

natychmiastowej konsultacji  z lekarzem oraz  powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną Należy ściśle stosować się do wydanych instrukcji  

i zaleceń. Należy wstrzymać (ewentualne) przyjmowanie kolejnych dzieci (decyzję 

każdorazowo podejmuje dyrektor placówki).  

6. Lekarz w trakcie konsultacji (wizyty lekarskiej) podejmie decyzję o pozostawieniu dziecka w 

domu lub skieruje je na hospitalizację, ewentualnie o powrocie dziecka do przedszkola 

(należy zażądać od lekarza zaświadczenia że dziecko jest zdrowe?) 
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7. Osoby przebywające z odizolowanym dzieckiem należy bezzwłocznie przenieść do sali 

„zapasowej” (jeżeli jest taka możliwość), a pomieszczenie, w którym przebywało odizolowane 

dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować co najmniej 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).  

8. Dyrektor placówki zobowiązany jest wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym 

możliwe będzie odizolowanie osoby z objawami chorobowymi, minimalne wyposażenie 

pomieszczenia stanowi: 

 Leżanka lub materac oraz koc i poduszka, krzesła;  

 Pojemnik z płynem do dezynfekcji; 

 Fartuch z długim rękawem; 

 Rękawice ochronne; 

 Maseczki ochronne; 

 Zamykany kosz na odpady; 

 Gogle lub przyłbica; 

 Woda mineralna oraz kubki jednorazowe; 

 Termometr zbliżeniowy. 

9. Wyznaczone pomieszczenie do izolacji powinno znajdować się w oddaleniu od uczęszczanych 

ciągów komunikacyjnych placówki i w jak największym oddaleniu od pomieszczeń, w których 

przebywają dzieci i personel placówki; 

10. Osoba (pracownik lub dziecko)  izolowana przebywa w pomieszczeniu w maseczce ochronnej 

i pozostaje pod stała opieką osoby wyznaczonej do nadzoru. Osoba nadzorująca znajdująca 

się w pomieszczeniu izolacyjnym wykorzystuje wszystkie dostępne środki ochrony 

indywidualnej.  

11. Nadzór nad dzieckiem umieszczonym w izolacji, w zależności od decyzji podjętej przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, należy sprawować do momentu przybycia rodzica 

(opiekuna) lub do momentu przyjazdu wezwanej przez lekarza POZ karetki pogotowia. W 

przypadku pracownika (osoby dorosłej) w zależności od decyzji podjętej przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, nadzór należy sprawować do momentu przybycia zespołu 

ratowniczego (karetki pogotowia) lub w przypadku braku wskazań do hospitalizacji (decyzję 

podejmuje lekarz POZ lub zespół ratownictwa medycznego) do momentu opuszczenia przez 

daną osobę placówki. 

12. Dyrektor placówki sporządza wykaz osób przebywających w placówce – dla każdej grupy 

oddzielnie i oddzielnie dla osób z obsługi, które nie kontaktują się z dziećmi i nauczycielami 

z danej grupy. Wykaz zawiera dodatkowo dane kontaktowe (telefon i adres) każdej ujętej 

w nim osoby. Po zakończonym dniu pracy jeden egzemplarz wykazu pozostawia się w 

przedszkolu, natomiast drugi egzemplarz opiekun danej grupy (dokument należy chronić i 

nikomu go nie ujawniać) który ostatni opuszcza salę zabiera ze sobą do domu. Wykazy 

„innych pracowników” pozostają pierwszy egzemplarz u dyrektora, natomiast drugi 

dyrektor placówki zabiera ze sobą. W wykazach należy odnotowywać wszystkie „inne 

nieuprawnione” kontakty jeżeli takie miały miejsce. 

13. Ponadto w placówce prowadzony jest imienny rejestr „osób trzecich” wchodzących do 

placówki. Z tymi wykazami postępuje się podobnie jak z wykazami „innych pracowników”. 

Tego typu postępowanie pozwoli, w razie zaistnienia objawów chorobowych u dziecka lub 

pracownika placówki, w godzinach popołudniowych, wieczornych lub nocnych na szybkie 

reagowanie. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Placówka jest czynna od godziny 6.00 do godziny 16.30 (dopuszcza się zmianę godzin 

otwarcia przedszkola). 

2. Każda osoba wchodząca do placówki musi posiadać stosowne środki ochrony indywidualnej 

(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – stan epidemii), a wejście do 

placówki osób trzecich (nie dotyczy uczestników zajęć i pracowników) musi być odnotowane 

w książce wejść (nazwisko imię, adres, telefon kontaktowy). 

3. Oddziały przedszkolne funkcjonują według harmonogramów sporządzanych osobno dla 

każdej grupy. W harmonogramie (planie dnia) należy uwzględnić pory spożywania posiłków, 

wyjść na zewnątrz (na terenie placówki), wietrzenia i dezynfekcji sal i przedmiotów. 

Harmonogramy należy sporządzić w taki sposób aby poszczególne grupy i ich opiekunowie 

nie stykali się ze sobą i aby obsługa miała możliwość prawidłowego (zgodnego z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego) wykonywania swoich czynności służbowych. 

4. Pomiar temperatury należy wykonywać termometrem bezdotykowym o dyskwalifikacji (w 

przypadku temperatury ciała niezgodnej z przyjętą normą) dziecka lub pracownika, 

każdorazowo decyduje dyrektor placówki. Jako dyskwalifikującą rekomenduje się 

temperaturę 37,2°C jednak decyzję każdorazowo podejmuje dyrektor placówki. 

5. Dyrektor placówki na bieżąco śledzi przepisy prawa oraz wytyczne odpowiednich organów i 

w razie ich zmian natychmiast aktualizuje procedurę uwzględniając te zmiany. 

6. Z powyższą procedurą należy zapoznać każdego pracownika placówki, a fakt zapoznania się 

pracownik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, IV aktualizacja wydane na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567, 1337); 

 Wykaz ważnych telefonów; 

 Informacja dla rodziców/opiekunów; 

 Instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące mycia i dezynfekcji rąk oraz używania 

rękawic i maseczek ochronnych; 
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Wykaz Ważnych Telefonów Kontaktowych 

 Alarmowe -  centrum powiadamiania ratunkowego  – 112 

 Pogotowie Ratunkowe - 999 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Kluczborku   –  77 418 22 57; 77 447 20 03  

o całodobowy telefon alarmowy  – 601 226 721 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, przy ul. Mickiewicza 1: 

o całodobowy telefon alarmowy – 604 958 325 

 Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Województwie Opolskim 

o ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53,  

77 44 33 043 lub 77 44 33 044 

o Oddział Pediatryczny SP.ZOZ Szpitala w Kędzierzynie -Koźlu ul. 24 Kwietnia 

77 4062514  

o ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie,  

ul. Bohaterów Warszawy 34, 77 4087956  

 Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590  

 Gminny Zespół zarządzania Kryzysowego Gminy Kluczbork – 603997112 
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INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  

wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jednostki jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z 

zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 

m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki 

ochronne oraz zakrywają usta i nos. 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi. 
Art.  54.  Kodeks Wykroczeń Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy 

przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny 

do 500 złotych albo karze nagany. 

Art.  116.  Kodeks Wykroczeń  

§  1.  Kto, wiedząc o tym, że: 

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany 

o tę chorobę, 

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest 

chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o 

nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o 

zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub 

zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby 

zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§  2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie 

dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 

nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych. 
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Art.  161.  Kodeks Karny 

§  1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie 

zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą 

nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką 

chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Art.  165.  Kodeks Karny 

§  1.  Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w 

wielkich rozmiarach: 

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo 

zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki 

spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie 

odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, 

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w 

szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo 

urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego 

lub służącego do jego uchylenia, 

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne 

przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, 

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 

na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§  4.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek 

na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego 

przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, 

administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. 

2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w 

szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych 

uprawnionych podmiotów. 

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. 

poz. 322, 374 i 567). 
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