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Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
wszyscy 

 
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nawiązując do pisma 

Głównego Inspektora Sanitarnego znak: EP.NE.743.16.2020 z dnia 27.03.2020 dotyczącego 

udostępniania danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych lub gospodarstw 

domowych w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji w związku  

z ryzykiem wystąpienia COVID 19 informuje, iż na wniosek/zapytanie Polskiej Izby 

Komunikacji Elektronicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien 

udostępnić informację czy pod wskazanym adresem przebywają osoby objęte kwarantanną/ 

przebywające w izolacji. 

Jeśli to możliwe firma wykonująca usługę powinna rozważyć możliwość odłożenia 

wizyty techników w lokalach w których przebywają osoby na kwarantannach lub u których 

zostało stwierdzone zakażenie SARS-Cov-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni) lub 

czasu wyzdrowienia lokatora. 

Jeżeli wizyta jest niezbędna i nie może zostać przełożona na termin późniejszy np., w 

z związku z awarią, która zagraża mieszkańcom lub służy zapewnieniu potrzeb bytowych 

przebywających w lokalu, każdą taką sytuację należy rozważyć indywidualnie w 

uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór na 

osobami z lokalu. 

Jednocześnie powinny zostać zachowane następujące zasady przy wchodzeniu przy 

lokali: 

- poproszenie mieszkańców o przewietrzenie lokalu przed wizytą techników, 
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- poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych oraz w lokalu przed 

wizytą, 

- przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości (1,5-2 metry) od osób zamieszkujących lokal, 

poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia do którego nie musi wchodzić technik, 

- założenie przez osobę wizytującą rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania 

czynności i wyrzucenie ich po zakończeniu wizyty, umycie rąk wodą z mydłem lub ich 

dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu min. 60%. 

Zaleca się także zachowanie środków ostrożności zaleconych przez pracodawcę  

w rutynowej pracy. 

W świetle obowiązujących przepisów, to pracodawca prowadząc działalność 

gospodarczą i zatrudniając pracowników, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa  

i higieny pracy zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm. 

Pracodawcy z tej roli nie zwalnia ogłoszony w kraju stan epidemii. 
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