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Świadczenia chorobowe dla osób objętych
obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu
granicy
Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek odbycia obowizkowej
kwarantanny, która trwa 14 dni.
W takiej sytuacji osobie, która jest objta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),
zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),
przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypacane przez
pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
Aby uzyska wiadczenie z tytuu choroby, osoba objta kwarantann skada Owiadczenie o
odbywaniu obowizkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Owiadczenie naley zoy w
terminie 3 dni roboczych od dnia zakoczenia obowizkowej kwarantanny [1].
Wzór "Owiadczenia o odbywaniu obowizkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy" (plik
docx 33kb)
Takie owiadczenie pracownik lub zleceniobiorca skada do swojego patnika skadek, np.
pracodawcy, zleceniodawcy.
Jeli zasiek chorobowy wypaca ZUS, patnik skadek jak najszybciej (nie póniej ni w terminie 7
dni) przekazuje owiadczenie ubezpieczonego do ZUS. Moe to zrobi za porednictwem portalu
Platformy Usug Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjcie
owiadczenia potwierdzonego za zgodno z oryginaem docza do zawiadczenia Z-3 / Z-3a.
Osoby prowadzce dziaalno pozarolnicz i osoby z nimi wspópracujce skadaj owiadczenie w
ZUS. Owiadczenie moe by przekazane elektronicznie – za porednictwem portalu PUE ZUS.
Mona je zoy przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiek chorobowy. Do wniosku
naley doczy skan lub zdjcie podpisanego owiadczenia.
Instrukcja jak zoy owiadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik docx
991kb)
Wane!
Jeli pastwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która
odbywa kwarantann z obowizku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformowa
wypacajcego wiadczenie chorobowe (np. pracodawc, zleceniodawc albo ZUS).
Patnik skadek, który wypaca zasiki lub ZUS moe wystpi do waciwego organu Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w owiadczeniu.
Inne przypadki objcia kwarantann lub izolacj z powodu podejrzenia COVID-19
[1] rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
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