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Nowe przepisy w sytuacji zarażenia koronawirusem

2 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa).

1. Nowe uprawnienia pracodawców

Specustawa przewiduje możliwość polecenia
pracownikowi wykonywania pracy w określonym
czasie z domu – chodzi o polecenie pracy zdalnej,
która nie jest telepracą w rozumieniu Kodeksu Pracy,
zwalnia zatem z obowiązku przyjęcia regulaminu
telepracy. Pracę zdalną wykonywać mogą wyłącznie
pracownicy zdrowi z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

2. Niezbędne zaopatrzenia minimalizujące 
ryzyko zakażania

Sytuacja powszechnego ryzyka zachorowania
umożliwia nadużycia w handlu – aby zapobiegać
spekulacjom cenowym na rynku produktów
leczniczych oraz wyrobów medycznych Minister
Zdrowia upoważniony jest w drodze obwieszczenia do
ustalenia cen maksymalnych.

3. Polecenia władzy publicznej dla pracodawców

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody może
wydać wobec przedsiębiorców polecenie wykonania
zadań niezbędnych w związku z przeciwdziałaniem
chorobie COVID-19. Zadania te to np. obligatoryjna
bezdotykowa kontrola temperatury ciała pracownika,
ale także czasowe zamknięcie zakładu pracy.
Wykonywanie tych zadań następuje na podstawie
umowy przedsiębiorcy z wojewodą i jest finansowane
ze środków budżetu państwa – jednak prace związane
z przygotowaniem do realizacji zadań są finansowane
ze środków własnych przedsiębiorcy.

4. Obowiązkowa kwarantanna 
nie tylko dla chorych!

Osoba zakażona musi poddać się przymusowej
hospitalizacji. Jednak obowiązkiem poddania się 21
dniowej kwarantannie albo nadzorowi epidemio-
logicznemu muszą się poddać także osoby zdrowe,
które przebywały z osobami chorymi.

5. Strefy skażenia

W drodze rozporządzenia Rady Ministrów możliwe
będzie objęcie danego terytorium szczególnym
reżimem prawnym, którego osoby przebywające na
nim nie będą mogły opuścić. Agencja Rezerw
Materiałowych obowiązana będzie do dostarczania
niezbędnych środków asortymentu na teren tzw.
strefy zero.

6. Szpital w tydzień?

Utworzenie szpitala ad hoc będzie możliwe również w
Polsce. Ustawa wyłącza obowiązek stosowania
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym dla budowy
ośrodków medycznych w okresie występowania
epidemii.

7. Zamknięte przedszkola, szkoły 
i uczelnie wyższe

Właściwy Minister ds. Oświaty oraz Szkolnictwa
Wyższego upoważniony jest do zawieszenia
funkcjonowania placówek oświatowych na obszarze
kraju lub jego szczęści.
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8. Dzieci w domu – problem dla rodziców?

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły pracownik może skorzystać z
dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres do 14
dni.

9. Alert RCB nie tylko w sprawie warunków 
meteorologicznych

Każdy operator sieci komórkowej zobowiązany jest do
bezpłatnego udostępniania oficjalnych komunikatów
w sprawie zarażenia koronawirusem.

10. Odwołanie imprez turystycznych i paraliż na 
lotniskach

Przedsiębiorcy turystyczni nie będą musieli obawiać
się ponoszenia z własnych środków kosztów
związanych z odwołaniem imprezy turystycznej –
przysługuje im roszczenie o zwrot wpłat do
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzięki temu zarówno podróżni jak i przedsiębiorca
turystyczny nie poniosą żadnych konsekwencji
finansowych. Ponadto nie będzie możliwe uzyskanie
odszkodowania przez pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia ich na pokład, a także odwołania
lub dużego opóźnienia lotów.

11. Dostęp do środków medycznych

Specustawa wyłącza stosowanie ustawy prawo
zamówień publicznych do zamówień, których
przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do
przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem.
Przewidziano także możliwość ograniczenia dotyczące
dystrybucji produktów na rynek wtórny, tak aby
zakłady lecznicze posiadały niezbędny asortyment
medyczny.


