8 kwietnia 2021 Ministerstwo Zdrowia

COVID-19: Działania graniczne zmienione warunki kwarantanny
Wprowadzone zostaną dokładniejsze wytyczne względem warunków kwarantanny
domowej w zakresie zakwaterowania oraz zasad postępowania. Osoby, które nie mogą
przebywać na kwarantannie domowej spełniającej określone warunki, muszą udać się
do ośrodka epidemiologicznego, ale za pobyt nie zostanie pobrana opłata. To jeden z
aspektów rozporządzenia Ministra Zdrowia oparte na zaleceniach Głównego
Epidemiologa, które zacznie obowiązywać od 9 kwietnia. Głównym celem jest za
pomocą środków dozwolonych w ustawie o zwalczaniu epidemii maksymalne
ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa przedostania się infekcji do kraju.
Ustawa ta uchyla rozporządzenie nr 355/2021, jakie weszło w życie 1 kwietnia, czyli
przepis o obowiązku przebywania na kwarantannie osób z obszarów wysokiego ryzyka
w ośrodkach kwarantanny, do którego Sąd Rejonowy odniósł się i wskazał na brak
odpowiedniej podstawy prawnej.
W memorandum do Ministra Zdrowia Epidemiolog stwierdza, że niewystarczające
przestrzeganie zasad dotyczących kwarantanny domowej przez osoby przybywające do
kraju jest jednym z głównych zagrożeń dla obecnych metod do walki z epidemią na
granicy. Istnieje znaczne ryzyko przedostania się infekcji do kraju, jeśli na granicy nie
zostaną podjęte dalsze działania. Zwraca również uwagę na to, że zakres szczepień w
Islandii, aby zapobiec rozległej epidemii nie jest wystarczający, gdyż w większości
krajów epidemia jest szeroko rozpowszechniona a to zwiększa ryzyko dotarcia infekcji
do kraju. Nowe i bardziej zaraźliwe odmiany wirusa, które wydają się powodować
poważne choroby w młodszych grupach wiekowych, stały się powszechne w krajach
sąsiednich. Nie jest wiadome, czy mogą one powodować ponowne zakażenia i jaką
ochronę przed nimi zapewniają obecnie stosowane szczepionki.

Główne zasady dotyczące kwarantanny i testów
na granicy z dniem 9 kwietnia

Te same zasady obowiązują wszystkich podróżujących, niezależnie od tego, skąd
pochodzą: Metody do walki z epidemią na granicy, dotyczą w równym stopniu
wszystkich przybywających z krajów określonych przez Głównego Epidemiologa jako
obszar ryzyka.
Testy i kwarantanna: Każdy, kto przyjedzie do kraju, będzie tak jak poprzednio,
zobowiązany do udania się na test na granicy, pięciodniową kwarantannę i na ponowny
test na jej zakończenie (więcej informacji o dzieciach oraz o testach dla osób
posiadających certyfikaty - poniżej). Osoby mogą przebywać na kwarantannie domowej,
jeśli zostaną spełnione określone warunki. Osoby, które nie mogą przebywać na
kwarantannie domowej lub wolą pozostać w ośrodku epidemiologicznym, mają taką
możliwość, a pobyt tam jest bezpłatny.
Wymagania dotyczące kwarantanny domowej: Osoby poddane kwarantannie muszą
przebywać w mieszkaniach spełniających warunki i zasady postępowania zgodnie z
nowymi wytycznymi epidemiologa. Oznacza to, że dana osoba musi przebywać sama w
miejscu zamieszkania, jednak jeśli przebywa tam więcej osób, muszą one podlegać
takim samym warunkom jak w przypadku kwarantanny. Osoby, które nie mogą
przebywać na kwarantannie domowej spełniającej wymagania epidemiologa, muszą
przebywać w ośrodku epidemiologicznym.
Naruszenie kwarantanny: Jeśli okaże się, że dana osoba przerwała kwarantannę,
epidemiolog może zdecydować, aby ta osoba zakończyła swoją kwarantannę w ośrodku
epidemiologicznym.
Ośrodek epidemiologiczny: Osoby, które nie mogą pozostać na kwarantannie
domowej i / lub wolą pozostać w ośrodku epidemiologicznym, mają taką możliwość.
Pobyt jest bezpłatny. Osoby przebywające w ośrodku epidemiologicznym będą mogły
cieszyć się świeżym powietrzem. Dzieci w szczególności zostaną wzięte pod uwagę czy
to pod kątem zajęć na świeżym powietrzu czy innych warunków.
Testy i kwarantanna dzieci: Dzieci urodzone w 2005 r. lub później, na granicy udają
się na test. Jeśli dziecko podróżuje z osobą, która ma zostać poddana kwarantannie,
dziecko pozostaje z tą osobą aż do momentu, gdy wynik ostatniego testu tej osoby jest
ujemny. W przypadku gdy osoba towarzysząca jest zwolniona z kwarantanny - to samo
dotyczy dziecka. Dziecko podróżujące samotnie nie musi podlegać kwarantannie.
Testy osób posiadających certyfikaty: Wymóg testów osób posiadających
świadectwo szczepienia lub zaświadczenie o wcześniejszym zakażeniu ustalony został
na podstawie istniejących dowodów na to, że osoby te mogą być nosicielami wirusa.
Nie muszą one być poddawane kwarantannie, ale muszą czekać na wynik pobrania

próbek w miejscu zamieszkania. Wymóg ten jest tymczasowy i zostanie ponownie
rozpatrzony przed 1 maja.
Zwiększony nadzór i wyższe kary: Główny Epidemiolog proponuje zwiększenie
nadzoru osób przebywających na kwarantannie domowej we współpracy z Krajowym
Komisarzem Departamentu Ochrony Ludności Policji, a także znaczne podwyższenie
kar za naruszenia kwarantanny. Minister Zdrowia przedstawił propozycje
Epidemiologa w tej sprawie Prokuratorowi oraz Krajowemu Komisarzowi Policji.

