Załącznik nr 1

PROCEDURA KWARANTANNY – Aktualizacja
CEL PROCEDURY
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji zbiorowej kwarantanny dla osób,
które przekroczyły granicę i zmieniły miejsce kwarantanny na kwarantannę zbiorową bądź
zgłosiły się bezpośrednio do miejsca kwarantanny zbiorowej.

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Procedura

obowiązuje

na

terenie

województwa

zachodniopomorskiego

w

sytuacji

wystąpienia podejrzenia/zachorowania na COVID-19.
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowana została kwarantanna
zbiorowa w wyznaczonym przez jednostki samorządu terytorialnego i zatwierdzonym przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego ośrodku.
Wojewoda Zachodniopomorski z mocy prawa, decyduje o uruchomianiu dodatkowych miejsc
kwarantanny. Jeśli zajdzie konieczność uruchomienia dodatkowych miejsc, wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego oraz służby zostaną o tym poinformowane.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1. Wojewoda Zachodniopomorski po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym uruchamia miejsce do kwarantanny zbiorowej (obiekt
całkowicie wyodrębniony, zapewniający możliwość izolacji indywidualnej oraz wszelkie
potrzeby bytowe osób tam przebywających).
2. Dla obywateli, którzy będą odsyłani do miejsc kwarantanny zbiorowej przyjęto następujące
modele postępowania:
OBYWATEL PRZEKRACZAJĄCY GRANICĘ PAŃŚTWOWĄ W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
Transport osób skierowanych do kwarantanny zbiorowej z przejść granicznych do
wyznaczonego ośrodka (zbiorowego miejsca kwarantanny) organizuje jednostka samorządu
terytorialnego, na terenie której znajduje się przejście graniczne. Podstawą do przyjęcia osób

skierowanych przez Straż Graniczną do miejsca kwarantanny jest dowóz osób do miejsca
kwarantanny zbiorowej środkami transportu zorganizowanego przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do uruchomionego miejsca
kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę, a w Karcie lokalizacyjnej
zgłoszenia wpisał dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące
rozwiązanie: pracownik miejsca kwarantanny zbiorowej (gdzie osoba się zgłosiła) ma
obowiązek przyjąć go do miejsca kwarantanny i pouczyć obywatela o obowiązku aktualizacji
swoich danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik
infolinii poinstruuje dzwoniącego w jaki sposób należy zaktualizować swoje dane. Może także
przyjąć dane aktualizacyjne telefonicznie poprzez wypełnienie tzw. KARTY LOKALIZACYJNEJ
i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.
OBYWATEL PRZEKRACZAJĄCY GRANICĘ PAŃSTWOWĄ POZA WOJEWÓDZTWEM
ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ NA ZASADACH „LOT DO DOMU”
Podstawą do przyjęcia osób skierowanych przez Straż Graniczną do kwarantanny zbiorowej
jest dowóz osób przybyłych zza granicy do wskazanego miejsca kwarantanny środkami
transportu zorganizowanego przez Grupę Operacyjną Wojewody Zachodniopomorskiego
w porozumieniu z wydzielonymi elementami wsparcia z Sił Zbrojnych RP (dotyczy transportu
osób wcześniej dowiezionych na teren województwa za pomocą środków transportu
zorganizowanego na poziomie rządowym).
W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do wskazanego uruchomionego
miejsca kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę na zasadach „LOT DO
DOMU” lub w województwie innym niż zachodniopomorskie, a w Karcie lokalizacyjnej wpisał
dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące rozwiązanie:
pracownik miejsca kwarantanny zbiorowej (miejsca, gdzie osoba się zgłosiła) ma obowiązek
przyjąć go do miejsca kwarantanny i pouczyć obywatela o obowiązku aktualizacji swoich
danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik infolinii
poinstruuje dzwoniącego w jaki sposób należy zaktualizować swoje dane. Może on także
przyjąć dane aktualizacyjne telefonicznie poprzez wypełnienie KARTY LOKALIZACYJNEJ
i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.
OBYWATEL SKIEROWANY DO MIEJSCA ZBIOROWEJ KWARANTANNY NA PODSTAWIE DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W przypadku skierowania obywatela, który nie przekraczał granicy państwowej do
kwarantanny domowej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stosuje się następujące wytyczne:
co do zasady obywateli odsyła się na kwarantannę domową, jednak w przypadku odmowy
kwarantanny domowej obywatel może być skierowany do miejsca kwarantanny zbiorowej,
o czym ma obowiązek powiadomić jednostkę wydającą decyzję administracyjną w celu
naniesienia zmian w systemie. Tylko osoby, które dopełniły tego obowiązku będą

transportowane do miejsca kwarantanny zbiorowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
poucza osobę (zmieniającą miejsce kwarantanny) o konieczności zgłoszenia się na telefon
INFOLINII numer 91 434 04 37 celem ustalenia transportu do miejsca kwarantanny. Operator
INFOLINII informuje jednostkę samorządu terytorialnego o konieczność przewiezienia osoby
objętej kwarantanną do miejsca zbiorowej kwarantanny. Za organizację transportu (pojazd
i kierowca) osób do miejsc kwarantanny zbiorowej odpowiedzialna jest jednostka samorządu
terytorialnego na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu, z którego terenu została
skierowana osoba podlegająca kwarantannie. Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz
ograniczoną liczbę miejsc kwarantanny zbiorowej wprowadza się rejonizację tj. transport
do miejsc kwarantanny wyznaczonych według załącznika nr 2 do niniejszej procedury.
W przypadku braku miejsc w wyznaczonym zbiorowym miejscu kwarantanny obywatela
należy przetransportować do miejsca kwarantanny najbliżej położonego (w ramach
dostępnych miejsc). W przypadku bardzo dużych odległości lub braku miejsc można
zawnioskować do Wojewody Zachodniopomorskiego o uruchomienie kolejnego miejsca
zbiorowej kwarantanny.
3. Do zbiorowych miejsc kwarantanny przyjmowani są wyłącznie obywatele, o których mowa
w punkcie

2.

Pozostałe osoby będą kontaktować się telefonicznie z Państwowym

Powiatowym Inspektora Sanitarnym, celem przeprowadzenia wywiadu i ewentualnym
skierowaniu do kwarantanny na podstawie decyzji administracyjnej.
4. Nie ma możliwości zmiany adresu miejsca zbiorowej kwarantanny na wniosek osoby, której
miejsce zbiorowej kwarantanny zostało wyznaczone, a dane wprowadzone do systemu
informatycznego.
5. Zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego do zorganizowania w trybie
całodobowym dyżurów osób, którym powierzone zostaną zadania związane z organizacją
transportu i miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie powiatów oraz niezwłocznego
przekazania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu aktualnych danych teleadresowych,
tj. numer telefonu służbowego oraz adres e-mail, osób wyznaczonych do realizacji zadania,
o którym mowa powyżej. Informację należy przesłać w formie e-mail na adres:
grupa-operacyjna-zuw@szczecin.uw.gov.pl
6.

W przypadku braku odpowiednich regulacji w zakresie procedury, jakichkolwiek

niejasności i sporów kompetencyjnych, ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Grupy
Operacyjnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (tel. 91 434 30 30). Wydana przez
Kierownika Grupy Operacyjnej decyzja jest ostateczna i obowiązuje wszystkie zainteresowane
strony.

