
Dekret Prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2020 r. 

[…] 

 

Art 1.  

(Pilne środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa w regionie Lombardii 

oraz w prowincjach Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso, Wenecja) 

1. Mając na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w regionie Lombardii oraz  

prowincjach Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, 

Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja wprowadza się 

następujące środki: 

a) należy unikać przemieszczania się osób fizycznych z terytoriów i na terytoria, o których mowa 

w niniejszym artykule, jak również na obszarze wymienionych terytoriów, z wyjątkiem 

przemieszczania się umotywowanego udokumentowanymi potrzebami natury zawodowej, 

sytuacji wyższej konieczności lub ze względów zdrowotnych. Przyzwala się na powrót do 

miejsca zamieszkania lub rezydencji; 

b) osobom z objawami infekcji dróg oddechowych i z gorączką (powyżej 37,5 st. C) usilnie zaleca 

się pozostanie w miejscu swojego zamieszkania i maksymalne ograniczenie kontaktów 

interpersonalnych, a także kontakt z lekarzem prowadzącym; 

c) bezwzględnie zakazuje się opuszczania miejsca zamieszkania lub przebywania w przypadku 

osób poddanych kwarantannie lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem; 

d) zawieszeniu podlegają imprezy i zawody sportowe wszystkich dyscyplin, zarówno w 

przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Zezwala się na przebieg  wspomnianych imprez i 

zawodów sportowych, jak również sesji treningowych sportowców zawodowych i 

wyczynowych uczestniczących w olimpiadach lub wydarzeniach o randze krajowej bądź 

międzynarodowej wewnątrz obiektów sportowych zamkniętych dla publiczności lub na  

otwartej przestrzeni bez udziału publiczności. W każdym takim przypadku, stowarzyszenia i 

kluby sportowe są zobowiązane do przeprowadzania, z wykorzystaniem własnych lekarzy, 

stosownych badań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

wśród biorących udział w tych wydarzeniach sportowców, techników, kadry kierowniczej i 

osób towarzyszących. 

e) zaleca się pracodawcom sektora publicznego i prywatnego w okresie obowiązywania 

niniejszego dekretu skłonienie podwładnych do wykorzystania urlopu lub ferii, bez 

naruszenia przepisów art. 2, ust. 1, lit. p); 

f) zamknięte zostają wyciągi w ośrodkach narciarskich; 

g) zawieszeniu ulegają wszystkie wydarzenia zorganizowane, zarówno w przestrzeni publicznej, 

jak i prywatnej, o charakterze kulturalnym, ludycznym, sportowym, religijnym i 

wystawienniczym, nawet jeśli przeprowadzane są one w zamkniętych miejscach dostępnych 

dla publiczności, takich jak kina, teatry, puby, szkoły tańca, sale gier, zakłady bukmacherskie, 

sale bingo, dyskoteki i lokale o podobnym charakterze; w ww. miejscach zawiesza się wszelką  

działalność; 

h) zawieszone zostają do 15 marca 2020 r. usługi edukacyjne przedszkolne, o których mowa w 

art.2  dekretu ustawodawczego nr 65 z 13 kwietnia 2017 r. oraz działalność edukacyjna w 

szkołach każdego poziomu i rodzaju, na uczelniach, w tym na uniwersytetach i w wyższych 

szkołach muzycznych, wszelkie  kursy zawodowe, także regionalne, podyplomowe, 



uniwersytety trzeciego wieku, kursy i szkolenia prowadzone przez inne organy publiczne, w 

tym organy terytorialne i prywatne, przy pozostawieniu możliwości prowadzenia edukacji na 

odległość; zawieszeniu nie podlegają kursy uniwersyteckie związane z kształceniem 

medycznym, w tym kursy formacyjne ogólne i specjalistyczne, zajęcia dla praktykantów 

zawodów medycznych. W celu utrzymania bezpiecznej odległości interpersonalnej wyłączona 

jest jakakolwiek inna forma alternatywnego zgrupowania. Zawieszone zostają zebrania 

organów kolegialnych. Organy zarządzające maja obowiązek zapewnienia sanityzacji 

pomieszczeń oraz przedsięwzięcia środków administracyjnych i finansowych wobec 

edukacyjnych usług przedszkolnych niewchodzących w skład placówek dydaktycznych. 

i) otwarcie miejsca kultu uwarunkowane zostaje przyjęciem środków uniemożliwiających 

nagromadzenie osób, mając na uwadze rozmiar i charakter miejsca i umożliwiając utrzymanie 

odległości co najmniej metra czym w zał. 1. pkt. d. Zawieszeniu ulegają uroczystości cywilne i 

religijne, w tym pogrzeby. 

l) zamknięciu ulegają muzea oraz inne miejsca kultury, o których mowa w art. 101 Kodeksu 

dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego (dekret ustawodawczy nr 42 z dnia 22 stycznia 

2004 r.); 

m) zawiesza się procedury konkursowe publiczne i prywatne, z wyjątkiem przypadków, w 

których ocena kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie CV lub w trybie 

telematycznym; zawieszeniu nie podlegają konkursy dla pracowników służby zdrowia, w tym 

egzaminy państwowe i kwalifikujące do wykonywania zawodu lekarza chirurga oraz konkursy 

dla  personelu obrony cywilnej, najlepiej jednak, by odbywały się w trybie zdalnym, w 

przeciwnym zaś razie przy zapewnieniu bezpiecznej odległości interpersonalnej 1 metra 

zgodnie z zał. 1 lit. d); 

n) dozwolona jest działalność restauracji i barów od godziny 6.00 do godz. 18.00, pod 

warunkiem zagwarantowania przez zarządzającego przestrzeni interpersonalnej rządu co 

najmniej 1 metra, pod sankcją zawieszenia funkcjonowania obiektu;  

o) dozwolona jest działalność handlowa inna niż w literze powyżej pod warunkiem, że 

zarządzający zagwarantuje dostęp do ww. miejsc na zasadzie kwotowej, tak by unikać skupisk 

ludzkich, biorąc pod uwagę rozmiar i charakter lokalu  oraz gwarantując bezpieczna odległość  

interpersonalną rzędu 1 metra, zgodnie z zał. 1 litera d), pod sankcją zawieszenia 

funkcjonowania obiektu. W przypadku warunków organizacyjnych uniemożliwiających 

respektowanie bezpiecznej odległości interpersonalnej wynoszącej 1 metr ww. struktury 

muszą zostać zamknięte; 

p) zawiesza się urlopy personelu sanitarnego i technicznego, jak również personelu, którego 

praca jest niezbędna do zarzadzania działaniami ustalonymi przez regionalne sztaby 

kryzysowe; 

q) umożliwia się, gdy tylko jest to możliwe, przeprowadzanie zebrań w trybie zdalnym, w 

szczególności w przypadku placówek zdrowotnych, społeczno-sanitarnych, usług użyteczności 

publicznej, koordynacji kryzysowej w związku z COVID-19, jednocześnie gwarantując 

respektowanie bezpiecznej odległości interpersonalnej 1 metra zgodnie z zał. 1 lit. d) i 

unikając skupisk ludzkich; 

r) w dni świąteczne i przedświąteczne zamknięciu ulegają średnie i duże punkty sprzedaży, jak 

również sklepy na terenie centrów handlowych.  W dni powszednie właściciel punktu 

handlowego zobowiązany jest zagwarantować możliwość zachowania bezpiecznej odległości 

interpersonalnej 1 metra zgodnie z zał. 1 lit. d), pod sankcją zawieszenia funkcjonowania 

obiektu. W przypadku warunków organizacyjnych uniemożliwiających respektowanie 

bezpiecznej odległości interpersonalnej wynoszącej 1 metr ww. struktury muszą zostać 

zamknięte. Obowiązek zamknięcia nie dotyczy aptek, punktów sprzedaży 



parafarmaceutyków i sklepów spożywczych, których właściciele zobowiązany jest 

zagwarantować możliwość zachowania bezpiecznej odległości interpersonalnej 1 metra 

zgodnie z zał. 1 lit. d), pod sankcją zawieszenia funkcjonowania obiektu; 

s) zawiesza się działalność siłowni, centrów sportowych, basenów, centrów odnowy 

biologicznej, spa (za wyjątkiem świadczenia usług rozumianych jako „podstawowy poziom 

opieki zdrowotnej”), centrów kultury i rekreacji; 

t) zawieszeniu podlegają egzaminy, o których mowa w art. 121 dekretu ustawodawczego nr 

285 z 30 kwietnia 1992 r.  przeprowadzane w regionalnych ośrodkach ruchu drogowego 

zlokalizowanych na obszarze, o którym mowa w niniejszym artykule; osoby niemogące 

przystąpić do egzaminu z powodu jego zawieszenia uzyskują odroczenie terminu zgodnie z 

art 121 i 122 dekretu ustawodawczego nr 285 z 30 kwietnia 1992 r.  

 

Art.2 

(Środki mające na celu powstrzymanie i ograniczenie na terytorium całego kraju 

rozpowszechniania się wirusa COVID-19) 

1. Celem  powstrzymania i ograniczenia rozpowszechniania się wirusa COVID-19, na terytorium 

całego kraju przyjmuje się następujące środki:  

a) zawieszone zostają kongresy, spotkania, mitingi i wydarzenia społeczne, w które byłby 

zaangażowany personel sanitarny lub personel odpowiedzialny za świadczenie 

podstawowych usług publicznych lub usług użyteczności publicznej; zawieszeniu ulega 

ponadto na czas obowiązywania tego dekretu, wszelka działalność konferencyjna i 

kongresowa;  

b) zawieszone zostają wydarzenia, eventy i spektakle każdego typu, w tym pokazy kinowe i 

przedstawienia teatralne, organizowane zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej; 

c) zawieszona zostaje działalność pubów, szkół tańca, salonów gier, zakładów bukmacherskich, 

salonów bingo, dyskotek i lokali prowadzącym działalność o podobnym charakterze, pod 

sankcją zawieszenia funkcjonowania obiektu; 

d) zawieszona zostaje działalność muzeów i innych instytucji kultury, o których mowa w art. 101 

Kodeksu dóbr kultury i krajobrazowych (dekret ustawodawczy nr 42 z 22 stycznia 2004 r.); 

e) utrzymana zostaje działalność restauracji i barów pod warunkiem zagwarantowania przez 

zarządzającego przestrzeni interpersonalnej rządu co najmniej 1 metra, pod sankcją 

zawieszenia funkcjonowania obiektu; 

f) usilnie rekomenduje się wszystkim zarządzającym innymi podmiotami, niewymienionymi w 

lit. e), tak znajdującymi się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, 

przyjęcie środków organizacyjnych ograniczających liczbę jednocześnie przebywających w 

nich osób, tak by przeciwdziałać nagromadzeniu osób i umożliwić zachowanie bezpiecznego 

dystansu interpersonalnego rzędu co najmniej 1 metra; 

g) zawieszone  zostają także wydarzenia i zawody sportowe każdego rodzaju i dyscypliny, 

zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej; przyzwala się jednakże na 

przeprowadzenie wspomnianych eventów i zawodów, a także na treningi sportowców 

zawodowych wewnątrz ośrodków sportowych przy drzwiach zamkniętych, a na otwartej 

przestrzeni bez udziału publiczności; w każdym takim przypadku, stowarzyszenia i kluby 

sportowe są zobowiązane do przeprowadzania, z wykorzystaniem własnych lekarzy, 

stosownych badań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

wśród biorących udział w tych wydarzeniach sportowców, techników, kadry kierowniczej i 

osób towarzyszących. Sport amatorski i szeroko rozumiana aktywność ruchowa, które mają 



miejsce w przestrzeni otwartej lub na siłowaniach, basenach i w innych obiektach 

sportowych, są dozwolone jedynie pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu 

interpersonalnego rzędu co najmniej 1 metra, zgodnie z zał. 1 lit. d); 

h) zawieszone zostają do 15 marca 2020 r. usługi edukacyjne przedszkolne, o których mowa w 

art.2  dekretu ustawodawczego nr 65 z 13 kwietnia 2017 r. oraz działalność edukacyjna w 

szkołach każdego poziomu i rodzaju, na uczelniach, w tym na uniwersytetach i w wyższych 

szkołach muzycznych, wszelkie  kursy zawodowe, także regionalne, podyplomowe, 

uniwersytety trzeciego wieku, kursy w szkołach jazdy, przy pozostawieniu możliwości 

prowadzenia edukacji na odległość; zawieszeniu nie podlegają kursy uniwersyteckie związane 

z kształceniem medycznym, w tym kursy formacyjne ogólne i specjalistyczne, zajęcia dla 

praktykantów zawodów medycznych, a także działalność szkół podlegających Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Obrony oraz Ministerstwu Gospodarki i Finansów, pod 

warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu interpersonalnego rzędu co najmniej 1 

metra, zgodnie z zał. 1 lit. d). W celu utrzymania bezpiecznej odległości interpersonalnej 

wyłączona jest jakakolwiek inna forma alternatywnego zgrupowania; 

i) zawieszone zostają wycieczki edukacyjne, inicjatywy dot. wymiany lub w ramach tzw. umów 

bliźniaczych, wycieczki z przewodnikami, wyjścia edukacyjne niezależnie od przyjętego 

nazewnictwa organizowane przez instytucje edukacyjne wszystkich poziomów i rodzajów; 

l) podtrzymując wytyczne zawarte w pkt. h, postanawia się, że powrót do placówek typu 

przedszkolnego w rozumieniu art. 2 dekretu ustawowego nr 65 z 13 kwietnia 2017) i szkół 

każdego poziomu i rodzaju po nieobecności będącej wynikiem choroby zakaźnej podlegającej 

obowiązkowi notyfikacji zgodnie z dekretem ministra zdrowia z 15 listopada 1990 r. 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym nr 6 z 8 stycznia 1991 r.) i trwającej powyżej 5 dni  

możliwy jest tylko w następstwie przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, także gdy 

obowiązujące przepisy stanowią inaczej; 

m) kierujący placówkami edukacyjnymi w okresie zawieszenia stacjonarnej działalności 

edukacyjnej zobowiązani są zapewnić możliwość nauki na odległość, biorąc pod uwagę także 

potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami;  

n) na uczelniach i w wyższych szkołach muzycznych przez cały okres zawieszenia działalności 

mogą, tam gdzie jest to możliwe, zajęcia mogą być prowadzone na odległość w sposób 

wskazany przez ww. uczelnie i szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami; uczelnie i szkoły, po powrocie do normalnego trybu funkcjonowania, 

zapewniają tam, gdzie uznają za konieczne i identyfikując stosowny sposób, odpracowanie 

godzin szkoleń oraz zajęć obligatoryjnych, a także egzaminów, w tym semestralnych, 

niezbędnych dla realizacji ścieżki dydaktycznej; 

o) w przypadku studentów, którzy ze względu na zagrożenie sanitarne nie mogą brać udziału w 

szkoleniach i zajęciach obligatoryjnych na uczelniach i w wyższych szkołach muzycznych, 

zajęcia te mogą być prowadzone na odległość, w sposób wskazany przez ww. uczelnie i przy 

uwzględnieniu potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami; uczelnie i szkoły wyższe 

zapewniają, tam gdzie uznają za konieczne i każdorazowo określając sposób, jaki ma ono 

nastąpić, odpracowanie godzin szkoleń i zajęć obligatoryjnych wynikających z danego 

kierunku studiów, a także egzaminów, w tym semestralnych, niezbędnych dla realizacji 

ścieżki dydaktycznej. Nieobecności studentów, wynikające z sytuacji o których mowa w tym 

punkcie, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji do ostatecznego egzaminu oraz 

wystawianiu oceny; 

p) zakaz przebywania w poczekalniach izb przyjęć w szpitalach i na oddziałach pogotowia 

ratunkowego dla osób towarzyszących pacjentom, z wyjątkiem wyraźnych wskazań 

personelu sanitarnego; 



q) dostęp członków rodziny i odwiedzających do struktur opieki długoterminowej, domów 

opieki zdrowotnej, hospicjów, struktur rehabilitacyjnych i domów osób starszych, 

samodzielnych i nie, ograniczony zostaje do przypadków wskazanych przez dyrekcję 

sanitarną danej struktury, zobowiązaną do przyjęcia koniecznych środków mających na celu 

zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby;  

r) tryb pracy elastycznej uregulowany w art. 18-23 ustawy nr. 81 z 22 maja 2017 może zostać 

zastosowany w czasie stanu wyjątkowego określonym podczas posiedzenia Rady Ministrów 

31 stycznia 2020 r.  przez pracodawców w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na 

dowolnej umowie o pracę subordynowaną, także w przypadku braku odpowiednich zapisów 

w kontrakcie; obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 22 ustawy nr 81 z 22 maja 

2017 realizowany jest drogą elektroniczną, także w odniesieniu do dokumentacji na stronach 

Krajowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych; 

s) w przypadku, gdy jest to możliwe, rekomenduje się pracodawcom skłonienie pracowników 

do wykorzystania urlopów wypoczynkowych i ferii; 

t) odpowiednim rozporządzeniem kierowniczym ustanawia się przełożenie terminów 

egzaminów przewidzianych art. 121 i 122 ustawy nr 285 z 30 kwietnia 1992 w przypadku 

osób, które nie mogły przystąpić do egzaminów ze względu na decyzję, o której mowa w art. 

1 pkt. 1 lit. f) dekretu Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego 2020 r.; 

u) biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia, w porozumieniu z koordynatorem ds. 

COVID-19, oddziały terytorialne krajowego systemu sanitarnego zapewniają Ministerstwu 

Sprawiedliwości odpowiednie wsparcie mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się 

COVID-19, także poprzez ustanowienie specjalnych środków, zgodnie z protokołami Dyrekcji 

Generalnej ds. Profilaktyki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, w związku z nowymi 

przyjęciami do więzień i struktur penitencjarnych dla małoletnich. Wykazujący objawy nowi 

osadzeni odizolowani zostają od reszty, jednocześnie rekomenduje się ocenę możliwości 

zastosowania alternatywnych rozwiązań w postaci aresztu domowego. Rozmowy powinny 

odbywać się telefonicznie bądź w trybie wideokonferencji, także gdy obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej. W wyjątkowych przypadkach może zostać udzielona zgoda na spotkanie 

osobiste, jednak przy zachowaniu odległości 2 metrów. Rekomenduje się ograniczenie 

przepustek i zezwoleń warunkowych lub zmodyfikowanie systemu celem uniknięcia wyjść z i 

wejść do ośrodków więziennych, biorąc pod uwagę alternatywne rozwiązania w postaci 

aresztu domowego; 

v) otwarcie miejsca kultu uwarunkowane zostaje przyjęciem środków uniemożliwiających 

nagromadzenie osób, mając na uwadze rozmiar i charakter miejsca i umożliwiając utrzymanie 

odległości co najmniej metra czym w zał. 1. lit. d). Zawieszeniu ulegają uroczystości cywilne i 

religijne, w tym pogrzeby; 

z) bezwzględnie zakazane zostaje opuszczanie miejsca zamieszkania przez osoby objęte 

kwarantanną lub osoby, u których potwierdzona została obecność wirusa. 

 

ART. 3 

(Działania informacyjne i zapobiegawcze na terytorium całego kraju) 

1. Na terytorium całego kraju wprowadzone zostają następujące środki: 

a) personel medyczny powinien przestrzegać przewidzianych przez Światową Organizację 

Zdrowia właściwych procedur zapobiegawczych chroniących przed rozprzestrzenianiem 

infekcji przekazywanych drogą oddechową, a także stosować wytyczne ws. poprawy kondycji 

sanitarnej i dezynfekcji przestrzeni przewidziane przez Ministerstwo Zdrowia; 



b) zaleca się wszystkim osobom starszym lub cierpiącym na chroniczne schorzenia lub zespół 

schorzeń, lub osobom z immunosupresją wrodzoną lub nabytą, aby unikały wychodzenia z 

miejsca zamieszkania lub przebywania, z wyjątkiem sytuacji ścisłej potrzeby, oraz aby unikały 

miejsc zatłoczonych, w których nie ma możliwości utrzymania bezpiecznej odległości między 

osobami określonej w załączniku 1, lit. d); 

c) rekomenduje się ograniczenie, tam gdzie to możliwe, przemieszczania się osób fizycznych do 

sytuacji ściśle koniecznych;  

d) wszystkim osobom wykazującym symptomy infekcji dróg oddechowych i gorączkę (powyżej 

37,5 st. C) usilnie zaleca się pozostanie w mieszkaniu i ograniczenie do minimum kontaktów z 

innymi osobami, a także powiadomienie lekarza pierwszego kontaktu; 

e) w placówkach opieki nad dziećmi wymienionych w dekrecie legislacyjnym nr 65 z 13 kwietnia 

2017 r., w szkołach każdego poziomu i rodzaju, na uczelniach wyższych, w pozostałych 

biurach administracji publicznej należy zamieścić w miejscach publicznych, tj. o znacznym 

zatłoczeniu lub stanowiących przestrzeń przemieszczania się osób, informacje o środkach i 

prewencji higienicznej zawarte w załączniku nr 1; 

f) burmistrzowie i stowarzyszenia sektorowe powinni promować rozpowszechnianie, także w 

przestrzeniach handlowych, informacji nt. działań zapobiegawczych o charakterze 

higieniczno-sanitarnych przewidzianych w załączniku nr 1; 

g) rekomenduje się gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego, a także 

stowarzyszeniom kulturalnym i sportowym, proponowanie alternatywnych wobec 

aktywności kolektywnych zabronionych niniejszym dekretem indywidualnych działań 

rekreacyjnych, które promują aktywność na świeżym powietrzu, o ile nie powodują sytuacji 

znacznego nagromadzenia osób lub są wykonywane w pobliżu miejsca zamieszkania; 

h) w administracji publicznej, w tym w szczególności w obszarach dostępu do struktur usług 

medycznych, a także we wszystkich lokalach otwartych dla publiczności zgodnie z 

dyspozycjami, o których stanowi dyrektywa ministra ds. administracji publicznej nr 1 z 25 

lutego 2020, zostają oddane do dyspozycji pracowników, a także użytkowników i 

wizytujących, środki zapewniające higienę rąk; 

i) przy przeprowadzaniu konkursów publicznych i prywatnych zastosowanie mają działania 

organizacyjne zmierzające w kierunku ograniczenia bliskich kontaktów między kandydatami i 

takie, które pozwalają uczestnikom zachować między sobą odległość 1 metra, zgodnie z 

załącznikiem 1 lit. d; 

l) przedsiębiorstwa transportu publicznego, także długodystansowego, mają podjąć działania 

nadzwyczajne na rzecz higienizacji pojazdów; 

m) ktokolwiek, począwszy od 14. dnia poprzedzającego datę publikacji niniejszego dekretu, 

wjechał na terytorium Włoch po pobycie we wskazanych przez WHO strefach zagrożenia 

epidemiologicznego, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Departamencie Zapobiegania 

właściwej terytorialnie stacji epidemiologicznej, a także swojemu lekarzowi pierwszego 

kontaktu lub pediatrze. Sposób przekazania danych do służb medycznych definiowany jest 

przez regiony w drodze odnośnych rozporządzeń, wskazujących kontakty do odpowiednich 

służb opieki medycznej i lekarzy; poinformowani poprzez numer alarmowy 112 lub zielone 

linie ustanowione przez instytucje opieki medycznej w danym regionie, operatorzy central 

przekazują stosowne informacje do właściwych terytorialnie służb medycznych. 

 

2. Właściwi terytorialnie operatorzy ochrony zdrowia i usług opieki zdrowotnej, decydując w 

oparciu o zgłoszenie określone w paragrafie 1 lit. m) o zaleceniu pozostania w domu, 

podejmują następujące działania:   



a) kontaktują się telefonicznie i zbierają informacje, maksymalnie uszczegółowione i 

udokumentowane, nt. stref zamieszkania i przebywania, również w czasie podróży 

przeprowadzonej w ciągu 14 dni poprzedzających, w celu przeprowadzenia odpowiedniej 

oceny ryzyka ekspozycji;  

b) w przypadku konieczności nadzoru sanitarnego i izolacji, operator zdrowia publicznego 

informuje także lekarza pierwszego kontaktu lub pediatrę z wolnego wyboru, przy którym 

dany pacjent jest zarejestrowany, w celu wydania ewentualnego zaświadczenia dla INPS 

[odp. polskiego ZUS] (okólnik INPS HERMES 0000716 z 25 lutego 2020 r.);  

c) w przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia na potrzeby INPS w związku z 

nieobecnością w pracy, wystawia się deklarację zaadresowaną do INPS, do pracodawcy i do 

lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry z wolnego wyboru, w której wskazuje się na objęcie 

z powodów zdrowia publicznego stanem kwarantanny, podając jej datę początkową i 

końcową. 

 

3. Operator zdrowia publicznego zobowiązany jest ponadto:  

a) potwierdzić brak gorączki i innych symptomów osoby, która ma zostać objęta izolacją, oraz 

ewentualnych domowników; 

b) poinformować daną osobę o symptomach, charakterystyce zaraźliwości, sposobach 

transmisji choroby, działaniach do podjęcia w celu ochrony ewentualnych domowników w 

przypadku pojawienia się symptomów;  

c) poinformować daną osobę o konieczności mierzenia temperatury ciała dwa razy dziennie 

(rano i wieczorem). 

4. W celu maksymalizacji efektywności procedur sanitarnych, konieczne jest informowanie nt. 

znaczenia, sposobów i celowości izolacji w miejscu zamieszkania, aby zapewnić maksymalne 

przestrzeganie i stosowanie następujących środków: 

a) utrzymanie izolacji w miejscu zamieszkania przez 14 dni od ostatniej ekspozycji;  

b) zakaz kontaktów społecznych; 

c) zakaz przemieszczania się i podróży; 

d) nakaz pozostawania w kontakcie ze służbami przeprowadzającymi nadzór [sanitarny]. 

 

5. W przypadku pojawienia się symptomów osoba znajdująca się pod obserwacją zobowiązana 

jest: 

a) ostrzec natychmiast lekarza pierwszego kontaktu lub pediatrę z wolnego wyboru oraz 

operatora zdrowia publicznego;  

b) nałożyć maskę chirurgiczną dostarczoną na początku procedury sanitarnej i oddalić się od 

pozostałych domowników; 

c) pozostać w swoim pokoju, przy drzwiach zamkniętych i przy  zapewnieniu odpowiedniej 

naturalnej wentylacji, w oczekiwaniu na przejazd do szpitala, jeśli to będzie konieczne.  

 

6. Operator zdrowia publicznego zapewnia codzienny kontakt w celu uzyskania informacji nt. stanu 

zdrowia osoby pozostającej pod obserwacją. W przypadku pojawienia się symptomów, po 

uzyskaniu konsultacji medycznej lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry z wolnego wyboru, 

lekarz zdrowia publicznego podejmuje decyzję o dalszym leczeniu lub zakończeniu izolacji, 

zgodnie z okólnikiem nr 5443 Ministerstwa Zdrowia z 22 lutego 2020 r. z poźn. zm. 

 

7. Na terytorium całego kraju rekomenduje się zastosowanie środków profilaktycznych zgodnie 

załącznikiem nr 1.  



 

 

Art. 4 

(Monitorowanie wprowadzonych środków) 

1. Właściwy miejscowo prefekt, informując uprzednio Ministra Spraw Wewnętrznych, zapewnia 

przestrzeganie środków bezpieczeństwa zawartych w art. 1, jak również monitoruje 

wprowadzenie przez władze lokalne pozostałych środków. Prefekt w razie konieczności 

uprawniony jest do skorzystania z pomocy policji oraz uzyskania wsparcia ze strony krajowych 

jednostek straży pożarnej, jak również wojska, po konsultacjach z lokalnymi dowództwami, 

poinformowaniu przewodniczącego regionu lub prowincji o statusie autonomicznym. 

 

2. Z wyłączeniem przypadku, gdy stanowi to przesłanki przestępstwa o poważniejszym charakterze, 

nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszym dekrecie podlega karze określonej w 

artykule 650 Kodeksu karnego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 3 ustęp 4 

dekretu z mocą ustawy nr 6 z dnia 23 lutego 2020 r. 

Art. 5 

(Postanowienia końcowe) 

1. Zawarte w niniejszym dekrecie dyspozycje wchodzą w życie z dniem 8 marca 2020 r. i, o ile nie 

określono inaczej, pozostają w mocy do dnia 3 kwietnia 2020 r.  

 

2. Środki, o których mowa w art. 2 i 3, odnoszą się również do obszaru, o którym mowa w artykule 

1, w przypadku gdy dla obszarów tych nie zostały przewidziane środki analogiczne lub bardziej 

rygorystyczne. 

 

3. Od dnia wejścia w życie uregulowań zawartych w niniejszym dekrecie tracą moc dekrety Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 1 marca i 4 marca 2020 r. 

 

4. Pozostaje w mocy prawo do wydawania przez Regiony zarządzeń, o których mowa w artykule 3 

ustęp 2 dekretu z mocą ustawy nr 6 z dnia 23 lutego 2020 r. 

 

5. Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do Regionów o statucie 

specjalnym i do Prowincji o statucie autonomicznym Trydentu i Bolzano, jeżeli nie są sprzeczne z 

ich uregulowaniami i przepisami wykonawczymi.        

 

 

Minister Zdrowia           Prezes Rady Ministrów  

Roberto Speranza         Giuseppe Conte   

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Środki higieniczno-sanitarne 



a. Często myć ręce. Zaleca się zapewnienie w lokalach publicznych, siłowniach, supermarketach, 

aptekach i miejscach spotkań powszechnie dostępnych hydroalkoholowych środków higieny 

rąk;  

b. Unikać bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre infekcje dróg oddechowych, a także 

unikać uścisków, uścisków dłoni i bezpośrednich kontaktów fizycznych z każdą osobą; 

c. Przestrzegać higieny oddechowej (kichanie lub kasłanie w chusteczkę, unikanie kontaktu 

dłoni z wydzielinami oddechowymi); 

d. Zachowywać przy każdym kontakcie interpersonalnym dystans co najmniej 1 metra; 

e. Unikać współdzielenia butelek i szklanek, także podczas aktywności fizycznej; 

f. Nie dotykać dłońmi oczu, ust i nosa; 

g. Zakrywać usta i nos przy kichaniu i kasłaniu; 

h. Nie przyjmować leków antywirusowych i antybiotyków, z wyjątkiem tych przepisanych prze 

lekarza; 

i. Czyścić powierzchnie środkami na bazie chloru lub alkoholu; 

l. Używać maseczki jedynie w przypadku podejrzenia choroby u siebie lub towarzyszenia osobie 

chorej. 

 


