
 
 
 
COVID-19: Od 31 maja zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące pobytu w ośrodkach 
epidemiologicznych. 
Od 31 maja zniesiony zostaje obowiązek odbywania kwarantanny w ośrodkach epidemiologicznych, 
dla osób przybywających z obszarów wysokiego ryzyka. Od tego momentu tylko osoby, które nie 
mają możliwości poddania się kwarantannie w domu, będą zobowiązane do przebywania w 
ośrodkach epidemiologicznych. Osoby przybywające z określonych obszarów wysokiego ryzyka w 
dniach 29 i 30 maja mogą ubiegać się o pozwolenie na odbycie kwarantanny w domu na cały czas 
trwania kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżają do kraju przed 29 maja i są zobowiązane do udania 
się do ośrodka epidemiologicznego, muszą tam zakończyć swoją kwarantannę. Tak jak poprzednio, 
każdy, kto przyjeżdża do kraju i musi zostać poddany kwarantannie, musi w rejestracji wstępnej 
podać miejsce swojego zamieszkania. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w tej sprawie, które 
wejdzie w życie 31 maja. 
 
Jak ogłoszono na posiedzeniu gabinetu 21 maja, Minister Zdrowia zdecydował o przedłużeniu 
obowiązywania rozporządzenia w sprawie kwarantanny i izolacji oraz testów względem Covid-19 na 
granicy z Islandią do 15 czerwca br. Jednocześnie ogłoszono decyzję Ministra o uchyleniu przepisów 
rozporządzenia o przymusowym pobycie w ośrodkach epidemiologicznych, o czym była mowa 
wcześniej. 
 
Zmienione wymagania dotyczące kwarantanny od 31 maja: 
 

• Z dniem 31 maja zniesiony zostaje wymóg, zobowiązujący osoby do odbywania kwarantanny 
w ośrodkach epidemiologicznych ze względu na to, skąd pochodzą, tj. z obszarów 
zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka. Równocześnie zaprzestaje się informowania 
o tym, jakie obszary i kraje uważa się za obszary wysokiego ryzyka pod względem COVID-19. 

 

• Od 31 maja tylko te osoby, które nie mają odpowiedniego miejsca, aby odbyć kwarantanne 
domową, są zobowiązani do odbycia kwarantanny w ośrodkach epidemiologicznych. 

 

• Osoby, które przyjeżdżają do kraju z obszarów wysokiego ryzyka w dniach 29 i 30 maja, 
mogą ubiegać się o odbycie kwarantanny w domu tak długo, jak jest to wymagane. Dotyczy 
to pasażerów ze wszystkich krajów wymienionych w aktualnym ogłoszeniu dla obszarów i 
krajów zdefiniowanych jako obszary wysokiego ryzyka pod względem Covid-19, czy to w 
kategorii I lub II zgodnie z ogłoszeniem. Wśród tych krajów są m.in. Francja, Holandia i 
Szwecja. 

 

• Obecne przepisy dotyczące przymusowego pobytu w ośrodku epidemiologicznym mają 
zastosowanie do osób, które przyjeżdżają do kraju 28 maja lub wcześniej. Osoby, które 
zgodnie z tymi zasadami są zobowiązane do przebywania w ośrodku epidemiologicznym, są 
tam poddawane kwarantannie. 

 

• W dalszym ciągu obowiązkiem jest, aby we wstępnej rejestracji podać miejsce odbywania 
kwarantanny, niezależnie od tego, czy jest to ośrodek epidemiologiczny, czy mieszkanie we 
własnym zakresie. 
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