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 Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

 

Interpelacja

 

 

Szanowny Panie Premierze,

 

 



Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt. 7, art.
 16  z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz.    późniejszymi zmianami), oraz art. 191-350 z

193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Premiera odnośnie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z kolejnymi prośbami pracowników transgranicznych o pomoc i podjęcie interwencji, 
zwracam się do Pana Premiera z pytaniami, ale też postulatem takich zmian wymienionego 
wyżej Rozporządzenia, by czyniły zadość deklaracjom Pana Premiera ale też kryteriom 
racjonalności i bezpieczeństwa zdrowotnego rodaków w dobie pandemii.

Rozporządzenie, jak zapowiedział Pan Premier znosi obowiązek kwarantanny dla pracowników 
transgranicznych, ale mimo licznych protestów i uwag zgłaszanych do projektu tego 
Rozporządzenia w toku konsultacji, nie zostały one wszystkie uwzględnione. Jednym z 
niezrozumiałych dla zainteresowanych ograniczeń jest następujące wyłączenie            z 
przywileju uniknięcia kwarantanny:

5. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818            i 
2473).

Kwarantanna nadal więc obowiązuje wszystkich pracowników medycznych i opieki społecznej, 
niezależnie od ryzyka kontaktu z SARS-CoV-2.

W związku z tym proszę o informację:

 

1. Jakie były przesłanki przyjęcia w Rozporządzeniu jednolitego kryterium zatrudnienia w 
zawodzie medycznym                  i w jednostkach pomocy społecznej bez rozeznania ryzyka 
kontaktu z koronawirusem czy np. przeprowadzonych testów?

 

2. Czy Rada Ministrów RP rozważa lub podejmuje prace nad złagodzeniem regulacji w 
kierunku np zobowiązania do kwarantanny jedynie pracowników tzw. wysokiego ryzyka 
kontaktu z Covid-19, analogicznie do krajowych rozwiązań ograniczających ze względu na 
zagrożenie epidemiczne możliwość dodatkowego zatrudnienia zawartych                          w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie 
ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem 
lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające 
bezpośredni kontakt z pacjentami  z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem?

 



  Z wyrazami szacunku,

 

    Gabriela Lenartowicz
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