Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

[Informacja]: Kwarantanna po powrocie z zagranicy
Ka?dy, kto wróci? do Polski z zagranicy i ma obowi?zek sp?dzenia dwóch tygodni w domu
na obowi?zkowej kwarantannie mo?e dosta? zasi?ek z funduszu chorobowego. ?eby dosta?
wyp?at? trzeba - w terminie 3 dni roboczych od dnia zako?czenia kwarantanny - z?o?y?
specjalne o?wiadczenie.
Osoba, która przekracza granic? pa?stwow?, ma obowi?zek odbycia obowi?zkowej kwarantanny,
która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporz?dzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba mo?e
ubiega? si? o ?wiadczenia z tytu?u choroby.
- Wiele problemów osobom, które wróci?y po zamkni?ciu granic do kraju sprawia? brak
jakiegokolwiek za?wiadczenia, które potwierdza?oby fakt przekroczenia granicy i konieczno?ci
odbycia kwarantanny. Sytuacja tych osób jest ju? jasna – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. - Tak?e te osoby maja oczywi?cie prawo do zasi?ku za
czas kwarantanny, aby go dosta? wystarczy w z?o?y? specjalne o?wiadczenie w terminie 3 dni
roboczych od dnia zako?czenia kwarantanny. Wzór o?wiadczenia jest dost?pny na stronie
Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych - wyja?nia rzeczniczka.
Takie o?wiadczenie pracownik lub zleceniobiorca sk?ada bezpo?rednio do swojego p?atnika
sk?adek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.
- Tylko osoby prowadz?ce jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? i osoby z nimi wspó?pracuj?ce
sk?adaj? o?wiadczenie w ZUS. Oczywi?cie naj?atwiej zrobi? to elektronicznie za po?rednictwem
PUE. Przypominam jednak, ?e aby dosta? wyp?at? trzeba mie? ubezpieczenie chorobowe, które
dla samozatrudnionych i osób na umowach zlecenia jest dobrowolne – dodaje Kowalska-Matis.
Zasada jest taka, ?e je?li zasi?ek chorobowy wyp?aca ZUS, p?atnik sk?adek (pracodawca) w ci?gu
siedmiu dni przekazuje o?wiadczenie ubezpieczonego (swojego pracownika) do ZUS. Mo?e to
zrobi? korzystaj?c z po?rednictwa Platformy Us?ug Elektronicznych (PUE).
P?atnik sk?adek, który wyp?aca zasi?ki lub ZUS mo?e wyst?pi? do Pa?stwowej Inspekcji
Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w o?wiadczeniu.

Nale?y pami?ta?, ?e je?li pa?stwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu
osoby, która odbywa kwarantann? z obowi?zku jej odbywania, osoba ta powinna o tym
poinformowa? wyp?acaj?cego ?wiadczenie chorobowe (np. pracodawc?, zleceniodawc? albo
ZUS).
Osoby, które powracaj? z zagranicy i s? obj?te obowi?zkow? kwarantann? nabywaj? prawo do
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?wiadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz
przedsi?biorcy musz? mie? op?acon? sk?adk? chorobow?, która jest dobrowolna.
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