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1.  

Interpelacja nr 21942

Interpelacja w sprawie doprecyzowania zasad kierowania na 
kwarantannę

Szanowny Panie Ministrze!

Izolacji domowej podlegają osoby, u których pozytywny wynik testu na koronawirusa potwierdził
zakażenie. Jednocześnie kwarantannie podlegają osoby, które m.in. miały kontakt z osobą zakażoną,
chorą lub podejrzaną o zakażenie.

Należałoby jednak dodatkowo rozpatrzeć przypadki osób, które kilka miesięcy temu chorowały
na COVID-19, w tym również bezobjawowo i z różnych względów nie były poddane testom na obecność
koronawirusa. W późniejszym terminie osoby te świadomie wykonały testy, które potwierdziły obecność
przeciwciał. A zatem w związku z wykazanymi przeciwciałami, osoby takie są de facto ozdrowieńcami,
jednakże nie figurują w systemie jako osoby, które już zostały zakażone koronawirusem. To z kolei
powoduje, iż w każdej sytuacji, w której mają kontakt z osobą zakażoną, obejmowani są kolejną
kwarantanną, co na dłuższy okres wyklucza ich z aktywności zawodowej i często pozbawia możliwości
zarobkowych. W opinii ozdrowieńców, którzy nie byli poddani testom na COVID-19 sytuacja taka jest
niezrozumiała i wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian 
do systemu.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż w ubiegłym roku przesłanki do skierowania na test na
obecność koronawirusa były bardziej restrykcyjne niż wskazania obowiązujące obecnie, czego skutkiem
jest często brak wyniku tego rodzaju testu.

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż teraz dawcą osocza może zostać zarówno ozdrowieniec, u
którego wcześniej wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR, jak i osoba, która
wcześniej nie miała stwierdzonego zakażenia, ale obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała. Mamy
zatem do czynienia z ewidentną niespójnością oraz nierównym traktowaniem ozdrowieńców, którzy w
przypadku chęci oddania osocza są ujęci w systemie, natomiast w sytuacji, gdy mają do czynienia z
osobą zakażoną Sanepid nakłada na nich jeszcze bardziej restrykcyjne zasady kwarantanny.

Ozdrowieńców najbardziej zatem bulwersuje fakt, iż w obecnym stanie prawnym mogą oni być
wielokrotnie kierowani na kwarantannę. To z kolei nie tylko uniemożliwia im normalne funkcjonowanie,
wykonywanie pracy zawodowej w tych trudnych warunkach, ale w konsekwencji doprowadzi do
konieczności korzystania z pomocy społecznej, co wygeneruje niepotrzebne wydatki dla budżetu
Państwa.

 

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:

 Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie dla 
wszystkich ozdrowieńców?



2.  

3.  

 Jakie są przyczyny nie wprowadzenia do systemu osób, które dysponują tylko wynikami testów na 
obecność przeciwciał?

Dlaczego zmieniające się przepisy prawa powodują penalizację ozdrowieńców oraz skrajnie 
odmienną kwalifikację w systemie - pozytywną - w sytuacji chęci oddania osocza, a negatywną - w 
momencie ich kontaktu z osobą zakażoną z jednoczesnym nałożeniem obowiązku kwarantanny?

         

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kołodziej

Poseł na Sejm RP
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