
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r. 

Poz. 2034 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach 

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 
i 1493) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izo-
latoriach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia w części IV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Standard opieki medycznej: 
1) wizyta pielęgniarska: 

a) nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub systemów łączności, 

b) nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty 
jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała oso-
by izolowanej oraz podawanie leków – w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samo- 
dzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów; 

2) porada lekarska: 
a) w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta 

z izolatorium, 
b) zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa 

razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby – w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą po-
ziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów, 

c) dopuszcza się wykonanie porady w przypadku, o którym mowa w lit. a i b, za pośrednictwem systemów tele- 
informatycznych lub systemów łączności; 

3) pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach 
uzasadnionych klinicznie; 

4) zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej 
do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia; 

5) w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 
80 punktów: 
a) zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
b) zapewnienie wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 
                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 597, 761, 847, 1507, 1750 i 1890. 




