
Na stronie internetowej pacjent.gov.pl MZ 
opublikowało pakiet informacji o koronawirusie.   

Kontakt do Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych w Łódzkim: 

1. PSSE w Piotrkowie Trybunalskim 

Aleja 3 Maja 8 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel: 44 649 50 63 
fax: 44 647 76 26 
email: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl 

2. PSSE w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel: 44 724 45 84 44 724 45 85 
fax: 44 724 51 17 
email: tomaszow@pis.lodz.pl 

 

3. PSSE w Bełchatowie 

ul.Okrzei 49 97-400 Bełchatów 

tel: 44 733 13 55 44 733 13 56 44 733 13 57 
fax: 44 733 13 58 
email: belchatow@pis.lodz.pl 

4. WSSE w Łodzi 

ul. Wodna 40 90-046 Łódź 

tel: 42 253 62 00 
fax: 42 253 62 19 
email: wsselodz@pis.lodz.pl 
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mailto:psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
mailto:tomaszow@pis.lodz.pl
mailto:belchatow@pis.lodz.pl
mailto:wsselodz@pis.lodz.pl


Lista szpitali 

Szpitale w Województwie Łódzkim 

 Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36 

 Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123 

 Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana 

Pawła II 35 

 Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. 

Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, 

Klinika Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób 

Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika 

Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, 

Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych 

Dzieci UM w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, 

ul. Kniaziewicza 1/5 

 

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w 

sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus 
i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną? 

 

 

 



Informacje dla rodziców 

 Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach  

Zasiłek opiekuńczy - specustawa 

Podstawa prawna: 

Art. 4.  

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do 

których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 

33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 

zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie 

przysługuje. 

Wprost wynikające z przepisu specustawy: 

 W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu 

dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do 

tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.  

 Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu 

rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął 

sprawowanie opieki. 

 Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia. 

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak 

dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. 

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest 

konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o 

nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno 

gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępne są do pobrania 

na stronie ZUS-u. 

W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet 

gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych 

uprawnionym - ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia 

chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych 

pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych. 

Dodatkowe informacje wynikające z przepisów ogólnych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach2


 Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny 

inspektor sanitarny wyda decyzję (może to się odbyć w obecnych warunkach 

telefonicznie) o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka 

decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej 

lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny (nie jest potrzebne 

wydanie e-zla). 

 Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez 

Państwowego Inspektora Sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością 

do pracy z powodu choroby. 

 Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach 

wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy - 80 % 

wynagrodzenia. 

 Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po 

zakończeniu kwarantanny lub izolacji. 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z 

epidemią koronawirusa) rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły 

lub klubu dziecięcego. 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: 

 opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, 

 są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 

  

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?  

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego 

limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. 

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?  

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia 

poprzedzającego ósme urodziny dziecka.  

Przykład: 

Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. 

Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 

2020 r. 



Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?  

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać 

na stronie internetowej ZUS www.zus.pl  

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. 

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?  

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego 

zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. 

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?  

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie 

jest możliwa wypłata. 

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?  

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.  

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno 

z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy 

zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci 

wymagających opieki. 

  

Kto finansuje zasiłek?  

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli 

pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty 

rozlicza  z ZUS.  

Infolinia ZUS – jaki numer?  

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. 

Wydzielimy dwie dedykowane linie:  

 „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. 

dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek 

na raty, zawieszenia działalności gospodarczej, 

 „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku 

chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie 

lub izolacji. 

 

http://www.zus.pl/


Informacja o uprawnieniach do świadczeń z 

powodu poddania się kwarantannie lub 

izolacji 

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego 

Zgodnie z przepisami
1)

 państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor 

sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na 

terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie 

lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika 

chorobotwórczego. 

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na 

ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji 

przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika 

składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy 

bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji. 

Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na 

stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej 

niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie 

lekarskie
2)

, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. 

Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w 

kompetencji lekarza. 

Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli gdy lekarz przyjmujący do szpitala, 

miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla 

zdrowia publicznego, podda osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie 

niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji lub 

kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku, gdy brak jest decyzji inspektora 

sanitarnego, a następnie ubezpieczony otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to 

ubezpieczonemu będą przysługiwały świadczenia z tytułu choroby. Jeżeli lekarz leczący 

uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia 

uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi 

to wystawiając zaświadczenie lekarskie, ubezpieczony może ubiegać się o świadczenia z 

tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie 

zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. 

W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma 

zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do 

świadczeń pieniężnych w razie choroby. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy określonych przepisami prawa pracy. Zakład nie jest także właściwy do 

zajmowania stanowiska w sprawie możliwości zastosowania art. 210 § 1 Kodeksu pracy, 

który przewiduje prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#1
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#2


wykonywana przez niego praca stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innym osobom, 

ponieważ zagadnienie to dotyczy przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

Czym jest koronawirus?  

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba 

najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus 

przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. 

Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej 

postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne 

choroby, w szczególności przewlekłe. 

Jak ochronić się przez zakażeniem?  

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy 

kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj 

bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?  

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku: 

 w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś 

kontakt z osobą zarażoną, 

 masz podwyższoną temperaturę, 

 kaszlesz i masz duszności. 

  

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?  

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie 

objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której 

potwierdzono zakażenie: 

 bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

Lista stacji epidemiologicznych 

  LUB 

 zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 

określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Lista szpitali zakaźnych 
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