Od 15 marca po powrocie do Polski bgdziesz
zobowi Ezany(-a) podda( sig obowiqzkowej
1 4-dn iowej kwa ra nta n n ie
Co to oznacza?
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Kwarantanng domowEprzez okres 14 dni odbywasz pod adresem, kt6ry podale5
w karcie lokal izacyj nej.
Je5li nie masz mo2liwoSci odbywania kwarantanny w domu, bqdziesz
wskazanym Ci przez slu2by o5rodku (informacjq uzyskasz podczas

jq odbywad we

przekraczania granicy). Stosuj sig do ich polecefi iwytycznych.
JeSli bgdziesz odbywad kwarantannq w domu, stosuj sig do poni2szych zalecefi.
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Nie opuszczaj domu, nie wychodl do sklepu.
Zwierzqta domowe nie chorujq na chorobg COVID-I9. Dlatego nie ma potrzeby,
by rozstawa( siq z pupilem.JeSli mimo wszystko istnieje taka koniecznoi(, to na czas
kwarantanny o opiekg nad pupilem popro6 rodzing lub bliskich znajomych.
Nie spotykaj siq z innymi osobami i nie zapraszajludzi do domu.
JeSli mieszkasz zrodzinq, w miarg mozliwo6ci ogranicz z niq kontakt i zachowaj
bezpieczny odstqp wynoszQcy minimum 2 metry.
Uzywaj oddzielnych naczyfi niz pozostale osoby przebywajqce w mieszkaniu.
ie6li masz mozliwo6i, korzystajz osobnejlazienki/toalety niz pozostali domownicy;
je(li nie masz takiej mozliwo5ci, po skorzystaniu z toalety/lazienki zdezynfekuj.yq
dostgpnym Srodkiem czysto6ci.
Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie, zachowaj zasady higieny.
Czqsto myj rqce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany
telefon6w.
Monitoruj temperaturg ciala minimum 2 razy dziennie.
W przypadku wystqpienia gorqczki, kaszlu lub duszno6ci niezwlocznie skontaktuj
siq telefoniczne ze stacjq sanitarno-epidemiologicznq lub zglo6 sig na oddzial zakainy,
u nikaj4c transportu publicznego.
Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniqcym do Ciebie pracownikom
lnspekcji Sanitarnej.
W weffikacji przestrzegania kwarantanny pomagajq funkcjonariusze policji
- mogQ Cig odwiedzii w czasie kwarantanny.
W przypadku potrzeby skontaktowania siq z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady.
Lekarz moze wystawii e-receptq i e-zwolnienie. Lista plac6wek POZ udzielajqcych
teleporad w Twojej okolicy jest dostgpna na stronie NFZ: bit.lylteleporady-lista
Wigcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl
W przeprowadzeniu kwarantanny domowej pomo2e Ci przygotowana przez

Ministerstwo Cytryzacii
aplikacja mobilna Kworantonno Domowo, kt6rq znajdziesz w sklepach Google Play iApp Store.
Sciqgnij jq i zainstaluj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.
Wiqcej i nformocji no www. gov. pl/kwa ro nto n n od o m owo

Wiqcej informacji na www.gov.pl/koronawirus lnfolinia NFZ: 800190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny
grozi mandat karny w wysoko5ci 5000 zl
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