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Szanowni Państwo, 

 
 

 

Pod koniec maja ukazało się rozporządzenie, zgodnie z którym 
osoby chore na małpią ospę, zakażone wirusem małpiej ospy 

oraz podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo 
hospitalizowane. Nakładana będzie również kwarantanna. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. 
 

 
 

 

 

 

 

27 maja 2022 roku minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał trzy rozporządzenia w reakcji na 

przypadki małpiej ospy w Europie. 

 

 

 

 

Żródła: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, poz.1141. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zgłaszania podejrzeo i rozpoznao zakażeo, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, poz. 1142. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ospy małpiej oraz zakażeo 
wirusem ospy małpiej, poz. 1143. 
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Obowiązkowa kwarantanna 

 

21 dni będzie trwać kwarantanna w przypadku narażenia na 
ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy 
małpiej. 

Obowiązkowa hospitalizacja 

Osoby chore na małpią ospę, zakażone wirusem małpiej ospy 
oraz podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo 
hospitalizowane. 

 

Ważne informacje 

 

1. Ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi. 

2. Rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków 

podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo 

paostwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia należy dokonad telefonicznie oraz 

potwierdzid w postaci papierowej lub elektronicznej. 

3. Rozporządzenie wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych, a także 

osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub 

pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku 

ospy małpiej ma wynosid 21 dni - tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz 

wirusowych gorączek krwotocznych - licząc od dnia następującego po ostatnim dniu 

narażenia albo styczności. 
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