Rodzina
w pandemii - poradnik

Informacje związane z uregulowaniami prawnymi
w zakresie COVID-19
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Drogie Rodziny,
Czas pandemii jest trudnym okresem w życiu każdej rodziny, wymaga
dostosowania się do nowych realiów, zmiany dotychczasowego rytmu
i trybu życia. Wszyscy borykamy się z wieloma trudnościami, wierząc jednocześnie, że pandemia wkrótce zakończy się i zostanie jedynie we wspomnieniach. Mając na uwadze troskę i dbając o dobro naszych rodzin, przygotowaliśmy

poradnik

dotyczący

prawnych

uwarunkowań

związanych

z pandemią. Zebrane w nim zagadnienia są odpowiedzią na zgłaszane przez
Was problemy w ankiecie przeprowadzonej przez Związek Dużych Rodzin 3
Plus w październiku 2020 roku i dotyczącej sytuacji pandemicznej w Polsce.
Jednocześnie przypominamy, że cały czas działa Linia 3 Plus – telefon dla wielodzietnych. Nasi eksperci trzy razy w tygodniu służą swoim wsparciem psychologicznym, socjologicznym i prawnym.

Życząc zdrowia, pozdrawiamy i zapraszamy do lektury!

Zespół ZDR 3 Plus
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Informacje związane
z walką
z pandemią w Polsce

Aktualne informacje
związane z pandemią

Informacje związane z walką z pandemią w Polsce

Co oznacza kontakt z osobą zakażoną?

znajdziesz na stronach:
Aktualne dane ogólne:
www.gov.pl/web/zdrowie
oraz https://www.gov.pl/web/gis
Zasady i ograniczenia:
www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Informacje i zalecenia:
www.gov.pl/web/koronawirus
Strategia walki z pandemią:
www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19
Laboratoria COVID
www.gov.pl/web/zdrowie/laboratoria

- stan na dzień 18 listopada 2020 r.

Źródło poniższych danych: www.gov.pl/
web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem
Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:
• przebywanie w bezpośredniej bliskości
(twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie
ręki),
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np.
dotykanie zużytej chusteczki higienicznej,
narażenie na kaszel osoby chorej),
• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej
15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych
środków transportu zbiorowego obejmujący
osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym

kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19,
osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19,
członków załogi obsługujących sekcję,
w której znajduje się chory.
Każdorazowo w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem
SARS-CoV-2 należy zgłosić ten fakt inspekcji sanitarnej. Można użyć niniejszego formularza online: Zgłoszenie do objęcia przez
sanepid kwarantanną lub izolacją.
Gdy Inspekcja Sanitarna obejmuje daną
osobę kwarantanną z powodu narażenia
na koronawirusa, otrzymuje ona informację na ten temat. Powyższe działanie
zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym EWP, do którego dostęp
ma również Policja i Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Wszelkie pytania dotyczące zasad kwarantanny można zadać telefonicznie,
dzwoniąc na całodobową infolinię Inspekcji Sanitarnej: +48 22 25 00 115.
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Zasady izolacji domowej
Źródło poniższych danych: www.gov.pl/
web/koronawirus/mam-koronawirusa-i-jestem-w-izolacji-domowej
Izolacja domowa to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Izolacją
domową zostaje objęta osoba, która
otrzymała pozytywny wynik testu na
koronawirusa SARS-CoV-2, chyba że
została ona skierowana do izolatorium
lub poddana hospitalizacji. Izolacja
w warunkach domowych rozpoczyna
się w dniu, w którym osoba otrzymała
pozytywny wynik testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2.
Podczas
izolacji
należy
pozostać
w miejscu zamieszkania. Jeśli osoba nie
ma takiej możliwości, należy powyższe
zgłosić do służby sanitarno-epidemiologicznej, która może skierować do
wyznaczonego ośrodka.
Informacja o wyniku testu diagnostycznego znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta (dalej jako: „IKP”) lub zostaje przekazana telefonicznie – przez
lekarza lub przychodnię POZ.
Ostateczny
czas
trwania
izolacji
może ulegać zmianie, bowiem będzie

uzależniony od stanu zdrowia i decyzji lekarza albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu
lub w izolatorium. Po 7 dniach izolacji
domowej lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej (dalej jako POZ”) powinien
”
zatelefonować do pacjenta, aby przeprowadzić wywiad i na tej podstawie
określić, jak długo jeszcze potrwa izolacja. Informacja na ten temat znajdzie
się w IKP pacjenta.
Izolatoria
Pacjent może zostać skierowany do
izolatorium przez lekarza szpitala albo
lekarza zakładu leczniczego, w którym
są udzielane stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza POZ, albo przez
Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Do izolatorium kierowane są osoby:
1) z pozytywnym wynikiem testu na
obecność wirusa SARS-CoV-2 do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia
przez personel medyczny - zapewniający opiekę w izolatorium - decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub
szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia;
2) hospitalizowane z powodu COVID-19,
niewymagające
dalszego
leczenia
w warunkach szpitalnych.
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Najcześciej
zadawane pytania
1. Jakie ograniczenia mogą zostać wprowadzone w przedszkolu mojego dziecka,
w szczególności czy dzieci mogą być pozbawione poduszek do spania?
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze
zm.).
Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego z 25
sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 można znaleźć
pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego.
Zgodnie z powyższymi wytycznymi
z przedszkola powinny być usunięte
przedmioty, których nie można skutecznie uprać bądź zdezynfekować. Pościel
i poduszki są materiałami, które można
prać, dlatego takie obostrzenie wydaje
się nadmierne. Warto w tym zakresie
zapytać o przyczyny i podstawy jego
wprowadzenia.

2. Jakość nauki zdalnej jest niska. Co
mogę zrobić?
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
W okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostki systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 to dyrektor
jednostki systemu oświaty odpowiada
za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zajęć. Dyrektor szkoły ustala również,
we współpracy z nauczycielami, źródła
i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać,
tygodniowy zakres treści nauczania,
uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów
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w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów
do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia
z użyciem monitorów ekranowych i bez
ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki
zajęć,
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.
W przypadku wątpliwości co do jakości
zajęć zalecamy rozmowę z nauczycielem, a następnie, w przypadku braku
porozumienia, z dyrektorem jako podmiotem odpowiedzialnym za realizację
tego zadania.
Przy braku reakcji ze strony ww. osób,
wskazać należy, iż w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu
oświaty, nadzorowi pedagogicznemu
podlega organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia
uczniów realizacją zleconych zadań, który to nadzór jest sprawowany przez właściwe organy. Nadzór pedagogiczny nad
szkołami i placówkami niepublicznymi
sprawują właściwi kuratorzy oświaty.
Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi
sprawuje minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wyjątkiem nadzoru nad naucza-
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niem przedmiotów ogólnokształcących
w niepublicznych szkołach artystycznych, który sprawują właściwi kuratorzy
oświaty.
3. Nie mam sprzętu komputerowego
i moje dziecko nie może uczestniczyć
w nauce zdalnej. Co mam zrobić?
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1389 ze zm.).
W okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostki systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 to dyrektor
jednostki systemu oświaty ustala, czy
uczniowie i nauczyciele mają dostęp do
infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu, umożliwiających
interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzętu
niezbędnego do realizacji przez ucznia

zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu. Do
użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 875), zatem będzie
niezbędne podpisanie w tym zakresie
stosownej umowy. Organ prowadzący
może upoważnić do dokonania przekazania niezbędnego sprzętu dyrektora
jednostki systemu oświaty.
Polecamy zatem zgłosić brak sprzętu do
dyrektora szkoły.
W przypadku szkół podstawowych oraz
niektórych szkół ponadpodstawowych,
w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi
na rodzaj niepełnosprawności lub brak
możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość nie mogą realizować tych
zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor
szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość na terenie
szkoły.
Od czasu ogłoszenia na terenie Polski
stanu zagrożenia epidemicznego jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość skorzystania z programu
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”,
w ramach których mogły uzyskać 100%

dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację
zdalnych lekcji uczniom wykluczonym
cyfrowo. Polecamy sprawdzić, czy miejsce Państwa zamieszkania zostało objęte wsparciem. Poniżej przekazujemy
linki do listy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o dofinansowanie w tym zakresie
zostały dotychczas ocenione pozytywnie w ramach obu konkursów (ostatnie
pozycje z listy to skonsolidowane wyniki prowadzonych konkursów ze spisem
wszystkich jednostek, które otrzymały
pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia):
www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola/
2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione
www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/
2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2
4. Czy nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć online?
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjo-
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nowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.).
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach
internetowych urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, stronach internetowych
jednostek podległych temu ministrowi
lub przez niego nadzorowanych, w tym
na stronach internetowych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia
aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się
ze wskazanym materiałem i dających
podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem,
uczniem lub rodzicem;
4)
przez
informowanie
rodziców
o dostępnych materiałach i możliwych
formach ich realizacji przez dziecko lub
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ucznia w domu – w przypadku dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną, wczesnym
wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi
oraz
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Kształcenie na odległość to zatem zajęcia prowadzone przez nauczyciela
online (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami
przekazanymi, czy wskazanymi przez
nauczyciela i według jego wskazówek,
oraz inne formy nauki ucznia (w tym
wykonywanie prac domowych, ćwiczeń,
lektura).
Dyrektor natomiast ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą pracować
zdalnie i komunikować się z uczniami.
Wszelkie zatem wątpliwości w tym zakresie należy omówić z nauczycielem lub
dyrektorem. Uwagi dotyczące pytania 2
pozostają aktualne również w tym zakresie.
5. Mam dziecko powyżej 8 roku życia.
Nie przysługuje mi zasiłek na opiekę
nad nim, co mam zrobić?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), Rozporzą-
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szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie odpowiadającym klasom I-III
szkoły podstawowej.
6. Mam utrudniony dostęp do przychodni. Jak uzyskać pomoc w przypadku choroby niezwiązanej z COVID-19?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020
r. poz. 849).

dzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1961 ).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został
wprowadzony jako świadczenie szczególne w dniach 9-29 listopada 2020 r.
i ma umożliwić rodzicom sprawowanie
osobistej opieki nad dziećmi do lat 8,
ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16
lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, ubezpieczonym rodzicom
dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności,
ubezpieczonym
rodzicom dzieci do 24 lat, które mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz
szkoła artystyczna realizująca kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej
jest zobowiązana prowadzić działalność
opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą oraz innych osób realizujących
zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, uczęszczających do klas I-III

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
W sytuacji ograniczonych możliwości
udzielenia odpowiednich świadczeń
zdrowotnych, pacjent ma natomiast
prawo do przejrzystej, obiektywnej,
opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu
do tych świadczeń.
Pacjent ma prawo do natychmiastowego
udzielenia świadczeń zdrowotnych ze
względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
a wszystkie one muszą być udzielane
z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
osoby wykonujące zawód medyczny
kierują się zasadami etyki zawodowej
określonymi przez właściwe samorządy
zawodów medycznych. Kierownik pod-

miotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego
lekarz może jednak ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów. Jeśli przychodnia, z której korzystamy nie funkcjonuje
z uwagi na wprowadzone obostrzenia,
należy rozważyć jej czasową zmianę na
okres pandemii.
Utrudnianie i odmowa pacjentowi pomocy jest niezgodna z prawem.
W tym zakresie należy kontaktować się
z Rzecznikiem Praw Pacjenta: www.gov.
pl/web/rpp/kontakt.
Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta dotyczący świadczeń zdrowotnych w okolicznościach występowania COVID-19 znajduje się pod linkiem: www.gov.pl/web/
rpp/koronawirus-a-prawa-pacjenta.
Wszelkie informacje w zakresie praw
pacjenta można znaleźć pod adresem:
www.pacjent.gov.pl.
7. Co zrobić jeśli jesteśmy na kwarantannie i nie mamy jak zrobić zakupów?
Pomoc w tym zakresie jest organizowana przez ośrodki pomocy społecznej.
Wszelkie informacje dotyczące tego
rodzaju pomocy – w tym wykaz jednostek mogących jej udzielić wraz z ich
danymi kontaktowymi (adres, telefon,
email) – można znaleźć pod adresem:
www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc.
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To ośrodki pomocy społecznej koordynują pomoc – ustalają, czy osoba
mieści się w określonych kryteriach
dotyczących pomocy żywnościowej
i powinny dysponować informacjami w zakresie zasad i możliwości jej
udzielania na danym terenie.
8. Czy mój mąż może być przy narodzinach naszego dziecka w czasie pandemii COVID-19?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
849).
Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez
niego lekarz może ograniczyć korzystanie
z praw pacjenta w przypadku wystąpienia
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw takich jak
prawo pacjenta do kontaktu osobistego,

telefonicznego lub korespondencyjnego
z innymi osobami, także ze względu na
możliwości organizacyjne podmiotu.
Ustawa o prawach pacjenta przewiduje
możliwość ograniczenia każdego prawa pacjenta w dwóch okolicznościach:
w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Zatem
istnieje możliwość ograniczenia w danej
placówce porodów rodzinnych.
Podkreślić jednak należy, iż mówimy
o ograniczaniu, a nie o pozbawieniu praw
pacjenta, a wprowadzenie ograniczeń
musi być uzasadnione. Przepisy są w tym
zakresie nieostre. Bez ustawowej podstawy pacjent nie może być pozbawiony
praw.
Informacje Rzecznika Praw pacjenta
w zakresie porodów rodzinnych znajdują
się pod adresem: www.gov.pl/web/rpp/
prawa-pacjentki-i-noworodka.
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