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ZUS idzie na r?k? osobom na kwarantannie.
Zosta?e? skierowany na kwarantann? lub obj?ty jeste? izolacj? domow?? Teraz ju? nie
musisz dostarcza? decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS sam uzyska
automatycznie te dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w
którym zapisywane s? informacje o obowi?zku kwarantanny i izolacji.
Potwierdzenie skierowania na kwarantann? by?o dotychczas niezb?dne do wyp?aty zasi?ku
chorobowego i opieku?czego.
- Sytuacja epidemiologiczna jest trudna st?d nasza decyzja o tym ?eby pomóc osobom, które
zosta?y skierowane na kwarantann? lub do izolacji – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Jak zaznacza rzeczniczka chodzi tutaj przede wszystkim o wynagrodzenia za czas choroby
finansowane przez pracodawc? i zasi?ek chorobowy p?acony przez ZUS.
- Osoby, które zosta?y skierowane na kwarantann? lub s? obj?te izolacj? domow? i ubiegaj? si? o
wyp?at? zasi?ku, ju? nie musz? dostarcza? decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie musz?
te? mie? zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej – wyja?nia KowalskaMatis.
Osoby skierowane przez jednostk? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantann? maj? prawo
do zasi?ku chorobowego.
- Dotyczy to jednak tylko tych osób, które s? obj?te ubezpieczeniem chorobowym, które w
przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prac? jest obowi?zkowe, ale dla zleceniobiorców i
dla prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcze jest dobrowolne – dodaje rzeczniczka.
ZUS dane o kwarantannie i izolacji pozyska automatycznie z systemu informatycznego Centrum eZdrowia (system EWP), w którym s? one zapisywane. Po wej?ciu w ?ycie odpowiednich zmian w
przepisach, dane te ZUS b?dzie przekazywa? pracodawcom i przedsi?biorcom na ich profil
p?atnika na Platformie Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS.
Na podstawie tych informacji p?atnicy sk?adek b?d? mogli wyp?aca? pracownikom ?wiadczenia
chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasi?ek chorobowy) i zasi?ek opieku?czy. Informacj?
o kwarantannie lub izolacji otrzyma tak?e sam ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.
Pracownicy skierowani na kwarantann? lub s? obj?ci izolacj? domow? powinni pami?ta? o
obowi?zku poinformowania swojego pracodawcy o przyczynie nieobecno?ci w pracy.
Informacj? t? mog? przekaza? na przyk?ad telefonicznie lub mailowo.
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