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PN-VII.0520.7.2020

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach 

i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Przepisy ogólne

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów 

w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania 

się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej, informację o:

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu 

tej granicy.

Informację przekazaną funkcjonariuszowi Straży Granicznej, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, 

pozyskanymi w ramach kontroli Straż Graniczna przekazuje:

1) w postaci elektronicznej – do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia 

albo

2) w postaci papierowej – przez przekazanie wojewodom kart lokalizacyjnych wypełnionych przez osoby 

przekraczające granicę państwową w celu wprowadzenia zawartych w nich danych do ww. systemu 

teleinformatycznego.

W ww. systemie teleinformatycznym mogą być również przetwarzane dane innych osób podlegających 

obowiązkowej kwarantannie w związku ze stanem epidemii.

Dane osób przekraczających granicę państwową są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, wojewodom, Policji i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe.
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Obowiązku odbycia ww. kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe 

w tych państwach;

2) przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub 

międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

4) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub 

międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym 

powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport 

drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE, 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz 

po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Obowiązku odbycia ww. kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, 

wykonujących zadania służbowe.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być 

obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach 

decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Obowiązek kwarantanny jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej 

nie wydaje się.

Osoba odbywająca obowiązkową 14 dniową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację 

tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez 

telefon.

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową 14 dniową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia, 

o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego 

z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty 

świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 

kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje powyższe oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania 
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obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności.

Oświadczenie osoby przebywającej na kwarantannie zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową 14 dniową kwarantannę:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić 

do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu 

osoby przebywającej na kwarantannie. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu 

lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

1) gogli ochronnych,

2) kombinezonów typu TYVEK,

3) masek typu FFP2/FFP3,

4) maseczek chirurgicznych,

5) ochraniaczy na buty (obuwie),

6) rękawiczek lateksowych,

7) rękawiczek nitrylowych,

8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego 

przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu 

lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia ww. produktów zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację 

tę oraz informację o złożeniu przez Wojewodę wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu 

lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda niezwłocznie przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach 

lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu 

(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług 

polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu 

i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, 

wykonywanej przez oddzielne jednostki,
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b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 

kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu 

pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w dziale 90.0),

d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 

93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów 

tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych 

miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

59.14.Z),

f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 56.30),

g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);

3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych;

4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu 

religijnego.

Powyższe ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 1-4:

1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;

3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie 

lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 

50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

W dniu 20 marca 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 ustanawia 

się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

a) wyrobami tekstylnymi,

b) wyrobami odzieżowymi,

c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,

d) meblami i sprzętem oświetleniowym,

e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W okresie od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2 000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca 

działalność polega na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia,

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o produktach kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych,
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d) środków czystości,

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych,

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

h) gazet,

i) artykułów budowlanych lub remontowych,

j) artykułów dla zwierząt domowych lub

k) paliw;

2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których 

przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, 

pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu 

żywności;

3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Ograniczenie, w powyżej wskazanych obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 polega 

na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym 

jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ograniczenia, o których mowa w ww. pkt 1 i 2:

1) pkt 1, obejmują całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień 

udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych;

2) pkt 2, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego 

świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony 

w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem wyżej wskazanych systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

nie stosuje się.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę 

oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.

Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia 

zakończenia okresu od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania jednakże nie później niż w dniu udzielenia 

świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.



6

Świadczeniobiorca, który w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania nie zgłosił się na ustalony 

termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy, o której mowa 

w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie 

się nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 

10f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia okresu od dnia 

20 marca 2020 r. do odwołania.

Dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zawierać dane inne niż wskazane w art. 50 

ust. 5 tej ustawy, w szczególności informację o poddaniu świadczeniobiorcy kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia 

naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, mogą być wystawiane za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w przypadku braku możliwości weryfikacji ww. zleceń na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu 

Zdrowia, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej 

lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu 

polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 

interesantów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez urząd administracji 

publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podejmuje kierownik tego 

urzędu lub kierujący tą jednostką, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie 

podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

W okresie, od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu 

art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Powyższego zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 

osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami 

przeciwepidemicznymi

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, 

nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje 

właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
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Przepis przejściowy i końcowy

Przepisy o obowiązku odbycia kwarantanny, informowania pracodawcy oraz wypłaty za okres jej trwania 

wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby stosuje się do obowiązkowej kwarantanny, która 

rozpoczęła się po dniu 15 marca 2020 r.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 20 marca 2020 r.

WOJEWODA LUBELSKI

/-/

Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
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