
USTAWA 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20 

Art.  34.  [Obowiązkowa hospitalizacja, izolacja, izolacja w warunkach domowych, 
kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny] 
 
1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę 
zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać 
obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 
2.  Osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem 
biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają 
obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią 
organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego 
po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. 
3.  Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej 
samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 
4.  Zakazuje się opuszczania miejsca: 
1)  izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 
2)  kwarantanny 

- chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej 
postanowi inaczej. 

5.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
1) choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 
2)  obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub 
choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, 
3)  organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych danej osoby, 
4)  obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę 
podlegającą obowiązkowej hospitalizacji, 
5)  choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego u osób, o których mowa w ust. 2, oraz okresy obowiązkowej 
kwarantanny 

- mając na względzie rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego lub choroby zakaźnej 
oraz potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony 
zdrowia publicznego. 

 

 


