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W związku z licznymi pytaniami członków naszego Związku, w szczególności
diagnostów
laboratoryjnych i techników analityki medycznej, Zarząd Krajowy KZZPMLD zwraca się z prośbą
o pisemne przedstawienie wytycznych dotyczących prawidłowego postępowania w przypadku gdy
pracownik miał kontakt z osobą z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-Cov-2, jednak nie zapadła
jeszcze w jego sprawie decyzja administracyjna co do skierowania na obowiązkową 10-dniową
kwarantannę.
Prosimy zatem o wiążącą odpowiedź na poniższe zagadnienia:
1. Czy w przypadku, gdy z pracownikiem ochrony zdrowia zgłoszonym do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej przez osobę z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 nie kontaktowała się jeszcze
właściwa PSSE lub kontakt telefoniczny pracownika ze Stacją nie jest możliwy albo znacznie utrudniony
( np. wskutek przeciążenia linii telefonicznych), pracownik ten:
a) jest zobowiązany, wobec braku oficjalnego skierowania przez PSSE na odbywanie obowiązkowej
kwarantanny, stawić się do pracy, informując pracodawcę o zaistniałej sytuacji ?
czy też:
b) jest zobowiązany skontaktować się z lekarzem POZ i uzyskać skierowanie na domową
izolację/kwarantannę ?
czy też:
c) jest uprawniony do tego aby samodzielnie zdecydować o samoizolacji od momentu, w którym
dowiedział się, że miał kontakt z osobą zakażoną i przez min. 10 dni oczekiwać na telefon z PSSE z
informacją o nałożeniu kwarantanny.
2. Kto jest zobowiązany do skierowania pracownika ochrony zdrowia, który miał kontakt z osobą z
dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-Cov-2, na bezpłatny test na obecność koronawirusa,
zwłaszcza w przypadku braku objawów choroby, oraz maksymalnie, w której dobie od kontaktu z
zarażoną osobą taki test powinien być przeprowadzony.
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Mając na uwadze pogarszającą się sytuację związaną z szerzeniem się pandemii COVID-19, prosimy
o bardzo pilną odpowiedź na powyższe pytania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przyjętych
rozwiązań. Zgodnie z posiadanymi informacjami, w szeregu placówkach ochrony zdrowia brakuje
szczegółowych wytycznych dotyczących postępowania z zakażonymi pracownikami i osobami z kontaktu
lub obowiązują jedynie lokalne wytyczne. W tej sytuacji, oficjalne, pisemne stanowisko Ministerstwa
Zdrowia pozwoli, tam gdzie okaże się to konieczne, na skuteczne egzekwowanie od pracodawców
właściwych metod postępowania, pozwoli też ochronić pracowników przed zarzutami ze strony
pracodawców naruszania przepisów prawa pracy.
Z poważaniem,

