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W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki 

i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów 

Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród 

uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady 

przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu 

z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Osoby (dorośli i dzieci), które miały kontakt z zakażonym SARS-COV-2:

- niezaszczepione i nie w pełni zaszczepione - podlegają kwarantannie, w trakcie której, o ile  

wystąpią objawy chorobowe, powinny być zbadane w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 

na  podstawie skierowania  lekarza POZ. W przypadku, gdy objawy nie występują, wskazane 

jest  badanie RT-PCR w ramach nadzoru epidemiologicznego wykonane w 7 dniu od kontaktu 

z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego;

- zaszczepione - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają kwarantannie i 

pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, podczas którego możliwe jest także wykonanie 

badania RT-PCR osobie bezobjawowej w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie 

zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Osoby dorosłe i rodzice dzieci mogą uzyskać zlecenie, o którym mowa powyżej, za 

pośrednictwem infolinii 222 500 115. Badanie jest bezpłatne. Uzyskanie wyniku negatywnego 

nie zwalnia jednak z kwarantanny związanej z kontaktem z osobą zakażoną.

Ponadto Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach 

prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w związku ze stwierdzeniem 
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przypadku/przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych, 

niezbędne jest przekazywanie informacji osobom zarządzającym o konieczności zgłoszenia się 

do lekarza POZ wszystkich osób (pracowników, uczniów, podopiecznych), u których wystąpią 

objawy infekcji, niezależnie od stanu  ich zaszczepienia p/COVID-19, także w przypadku 

nieustalonego kontaktu z zakażonym, w celu wykonania badania w kierunku zakażenia 

wirusem SARS-COV-2. Do czasu uzyskania wyniku osoby te przebywają na tzw. kwarantannie 

zleceniowej, która jest  nakładana automatycznie, także na osoby zaszczepione

Z poważaniem

Mazowiecki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz
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