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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Powiecie Warszawskim Zachodnim zwraca się
z upnejmą prośbą o powiadomienie wytypowanych przez Państwa osób lub ich opiekunów
w przypadku osób małoletnich, które miĄ kontakt w placówce z osobą zakżoną Sars-CoV-2, że osoby
nie posiadające statusu osoby zaszczepionej lub ozdrowieńca, zostają poddane obowiązkowej
kwarantannie trwającej 7 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu styczności. Osoby te
zostaną dodatkowo powiadomione o nałożonej kwarantannie telefonicznie, na podany przez placówkę
numer telefonu, poprzez wiadomość głosową, Termin trwającej kwarantanny dostępny jest również
w aplikacji Internetowę Konto Pacjenta, gdzie profil dziecka znajduje się w zakładce ,,Dzieci"
(widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w zakładkę pt. ,,Uprawnienia").

Osoby posiadające §tatus osoby zaszczepionej oraz ozdrowieńca nie podlegają
obowiązkowi kwarantanny domou ej.

Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 14 oraz pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 mala 20żl r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwięku z wysląpieniem stanu
epidemii (Dz.U.2021 poz. 867 ze zm.),.

. za osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 uznaje się osoby, którym wystawiono
zaświadczenie o łrTkonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-I9 szczepionką
dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników
szczepionek dopuszczonych do obrotu na teryłolium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym
przez Narodowy Ins§łut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy,
i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej
dawki szczepionki - w przypadku szczepionek dwudawkowych,

o za ozdrowieńców, uznaje się osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych,
izolację albo hospitalizację z powodu zakażęnla wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6
miesięcy przed dnięm kontaktu z osobą zakażoną Sars-CoV-2.
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