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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  

Warszawa, dnia 14 marca 2020 r. 

Poz. 441 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA" 

z dnia 14 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego 

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje: 

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w * 2: 

1) 	ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się  w przypadku przekraczania granicy Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych: 

1) w państwie sąsiadującym przez osobę  wykonującą  czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą  kie-
rowcą  obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym; 

2) przez załogę  statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę  statku powietrznego 
w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego."; 

2) 	dodaje się  ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma 
być  odbywana 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.". 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie * I ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 


