Zasady odbywania kwarantanny
Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, nie wykazujących objawów choroby, ale
potencjalnie zakażonych wirusem. Jest prowadzona w celu zmniejszenia ryzyka
rozprzestrzeniania się zakażenia.
Do kwarantanny kierują służby sanitarno-epidemiologiczne. Kontakt z najbliższą
stacją sanepidu nakazuje się tym osobom, które:
- W ostatnich 14 dniach przebywały w krajach lub, regionach, gdzie potwierdzono
koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19
- Miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami, u których podejrzewa się lub
potwierdzono zakażenie koronawirusem.
Osoby, które po 15 marca 2020 roku przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej,
obowiązane są do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni od dnia następującego po
przekroczeniu granicy.
Podstawową formą jest kwarantanna domowa,
którą należy zorganizować we własnym zakresie.
W czasie odbywania kwarantanny nie należy opuszczać domu.
Nie wolno wychodzić na zakupy i spotykać się z innymi osobami.
Należy używać innych naczyń niż pozostali domownicy.
Należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie, zachować zasady higieny, często myć
ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe.
Należy udzielać informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym pracownikom
Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności należy niezwłocznie
skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na
oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
.
Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia miejsca kwarantanny zbiorowej, którą
wykorzystuje się w wyjątkowych sytuacjach, np. dla osób niemających miejsca do odbycia
kwarantanny w warunkach domowych i nie mogących liczyć na wsparcie rodziny. W
uzasadnionych przypadkach do jednego pomieszczenia na kwarantannę zbiorową może
trafić więcej niż jedna osoba.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w porozumieniu ze starostwem
powiatowym wskazuje miejsce przygotowane do odbywania kwarantanny zbiorowej na
terenie powiatu.
Podczas odbywania kwarantanny zbiorowej należy stosować się do poleceń i wytycznych
przekazywanych przez służby. Zabrania się wychodzenie z przydzielonego pomieszczenia
kwarantanny. Posiłki zostaną dostarczone pod drzwi pokoju i przekazane bezkontaktowo.
Odpady komunalne z miejsca kwarantanny powinny być zapakowane w podwójny worek
na odpady i bezkontaktowo przekazany obsłudze.
Przed zakwaterowaniem proszę o zabezpieczenie się w przyjmowane leki !!!
O formie kwarantanny decydują służby sanitarno-epidemiologiczne.
Za złamanie zakazu opuszczania kwarantanny grozi kara grzywny
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