
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany w 

zakresie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 

W § 3a rozporządzenia podstawowego regulującego obowiązkową kwarantannę osób 

skierowanych na testy w kierunku COVID-19, obowiązkową izolację w warunkach 

domowych osoby z pozytywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 oraz obowiązkową 

kwarantannę domowników, dodano nowy ust. 1a w brzmieniu: 

1a. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 (*1) nie stosuje się do osoby 

wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej: przez osobę wykonującą 

zawód medyczny należy rozumieć osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów 

do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych 

kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w 

określonej dziedzinie medycyny. 

Przez świadczenia zdrowotne (*2) należy rozumieć działanie służące profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.  

Natomiast przez świadczenie zdrowotne rzeczowe należy rozumieć związane z procesem 

leczenia leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby 

medyczne. (*3) 

W świetle powyższego należy uznać, że farmaceuta należy do grupy osób wykonujących 

zawód medyczny w podanym znaczeniu, co uzasadnia twierdzenie, że nie stosuje się do niego 

obowiązku poddania się kwarantannie. 

Podstawy prawne: 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 1758) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871) 

• ustawa 27 sierpnia 2004 r. z dnia oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) 

• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 

ze zm.) 

 *1 § 3a. 1. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 

zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 

567 i 1493) jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu 

skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że 

skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 2 ust. 13 pkt 1. 

 *2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 40 ustawy 27 sierpnia 2004 r. z dnia 

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1398 ze zm.) 

*3 Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 37 ustawy wymienionej w przypisie 2. 
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