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Koronawirus: obowiązek poddania się 

kwarantannie także bez indywidualnej decyzji 

Akt administracyjny powiatu Mettmann wchodzi w życie w środę 

POWIAT METTMANN. Ze względu na rosnącą liczbę przypadków w skali całego kraju, 

podczas walki z pandemią koronawirusa lokalne urzędy do spraw zdrowia mają coraz 

większe trudności w wydawaniu decyzji o poddaniu się kwarantannie przez osoby, które 

otrzymały pozytywny wynik testu, oraz przez ich bliskich. 

Z tego powodu powiat Mettmann ogłasza akt administracyjny w sprawie „Zarządzenia 

kwarantanny dla osób, które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa, a także dla 

osób należących do tego samego gospodarstwa domowego, jak i dla pacjentów objawowych 

aż do chwili przedłożenia ujemnego wyniku testu”. Wejdzie on w życie w środę, 11 listopada. 

 

Poniżej przedstawiamy istotne punkty tego aktu: 

 

Kto ze względu na objawy choroby zostanie poddany testowi na obecność koronawirusa, jest 

zobowiązany niezwłocznie udać się na domową kwarantannę. Obowiązek pozostania 

w kwarantannie obowiązuje aż do otrzymania ujemnego wyniku testu. 

 

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa mają obowiązek udać się na domową 

kwarantannę od chwili otrzymania wyniku testu. W przypadku braku objawów przy 

rozpoczęciu kwarantanny oraz w jej trakcie, kwarantanna kończy się wraz z upływem 10 dni 

od przeprowadzenia testu. 

W przypadku objawów chorobowych kwarantanna wydłuża się do chwili ustania objawów na 

okres 48 następujących po sobie godzin. 

Ponadto zarządza się 14-dniową domową kwarantannę dla osób należących do tego samego 

gospodarstwa domowego. Negatywny wynik testu nie prowadzi do skrócenia kwarantanny. 

 

Ponadto w akcie administracyjnym uregulowano nieliczne wyjątki. Przykładowo, urząd do 

spraw zdrowia może, pod szczególnymi warunkami, dopuścić pracowników infrastruktury 

o krytycznym znaczeniu do wykonywania swoich obowiązków służbowych, o ile u tych osób 

nie występują żadne objawy chorobowe. 

 

Osoby zakażone i osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego są ponadto 

zobowiązane do niezwłocznego skontaktowania się z urzędem do spraw zdrowia. Formularze 

(zgłoszenie pozytywnego wyniku testu; podanie danych kontaktowych osób, z którymi 

pacjent miał kontakt) są dostępne na stronie internetowej powiatu poświęconej kwestiom 

związanym z koronawirusem www.sonderlage-kreis-mettmann.de   

 

Uzasadnienie do aktu: w przeszłości decyzje o obowiązku poddania się kwarantannie były 

wydawane w indywidualnych przypadkach, gdy tylko urząd do spraw zdrowia otrzymał 

wyniki badań laboratoryjnych i pozyskał dane niezbędne do nawiązania kontaktu. 

Jednakże osoby poddawane testowi na obecność koronawirusa często otrzymują wyniki 

testów szybciej niż urząd do spraw zdrowia. Ponieważ opóźnienie w koniecznej izolacji tych 

osób oraz osób należących do tego samego gospodarstwa domowego jest niepożądane, 

moment zrządzenia kwarantanny zostaje uregulowany w tym akcie administracyjnym. 

Powyższe dotyczy także osób z objawami aż do potwierdzenia albo wykluczenia 

ewentualnego zakażenia. 

 

Treść aktu administracyjnego zostaje opublikowana w dzienniku urzędowym powiatu, 

a ponadto można się z nią zapoznać na stronie powiatu Mettmann: Akt administracyjny 

dotyczący obowiązku poddania się kwarantannie. 
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