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Trójstronne porozumienie na temat postępowania w związku 

z wirusem COVID-19 

Rząd Republiki Islandii, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ogólnokrajowa Organizacja 

Międzyzwiązkowa w Islandii podpisały trójstronne porozumienie na temat działań mających na celu 

spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Islandii polegające na zastosowaniu się 

pracowników do poleceń instytucji służby zdrowia dotyczących odbycia kwarantanny bez obaw o 

utratę środków do życia.   

Wielu pracowników na polecenie instytucji państwowych musiało odbyć kwarantannę polegającą na 

niestawianiu się do pracy oraz ograniczeniu kontaktów z innymi. Niniejsze działania oznaczają 

zakłócenia porządku i życia codziennego. Wprowadzenie kwarantanny leży jednak w interesie 

społecznym w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z powyższym należy 

zadbać o to, aby pracownicy odbywający kwarantannę nie musieli mieć obaw o środki do życia.  

Strony porozumienia uzgodniły zatem, co następuje: 

1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwróci się z wnioskiem do pracodawców o płacenie 

wynagrodzenia pracownikom odbywającym kwarantannę na polecenie instytucji służby 

zdrowia. 

2.  Ogólnokrajowa Organizacja Międzyzwiązkowa w Islandii zwróci się z wnioskiem do związków 

członkowskich o to, aby zarażone osoby będące uprawnione do świadczeń z funduszy 

zdrowotnych otrzymywały pełne świadczenia zdrowotne w przypadku wykorzystania przez 

nie pełnej kwoty przewidzianej przepisami do świadczeń zdrowotnych. 

3. Rząd Islandii dołoży starań, aby dokonane zmiany nie były sprzeczne z przepisami ustawy o 

ubezpieczeniach zdrowotnych, tak aby pracodawca zobowiązany do płacenia pracobiorcy, 

który odbył lub będzie odbywał kwarantannę, wynagrodzenie miał w określonych sytuacjach 

– np. jeżeli pracownik nie może wykonywać obowiązków służbowych w domu – prawo 

ubiegać się do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o zwrot określonej części kosztów. Trwają 

właśnie prace nad formą zaangażowania Rządu Islandii oraz okresem obowiązywania, 

których zakończenie planuje się na 13 maja br. 

   

Podczas kwarantanny zarówno zwykły pracownik, jak i pracownik administracji publicznej, nie będą 

musieli wykorzystywać swojego prawa do świadczeń zdrowotnych, natomiast fundusze zdrowotne 



muszą być przygotowane do wypłacania świadczeń zdrowotnych osobom, które zachorują i w pełni 

wykorzystają swoje prawo do świadczeń zdrowotnych. 

Prezydent ASÍ (Ogólnokrajowej Organizacji Międzyzwiązkowej w Islandii) Drífa Snædal nie 

kryje swojego wielkiego zadowolenia, że udało się usunąć w cień niepewność związaną ze 

środkami utrzymania pracowników w związku z wirusem COVID 19. „To w tej chwili jedno z 

największych wyzwań naszego społeczeństwa, dlatego musimy wspólnie dołożyć starań, aby 

w jak największym stopniu zmniejszyć straty osób odbywających kwarantannę lub 

przechodzących chorobę, jak i dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Nie godzimy się na 

sytuację powodującą niepewność w kwestii środków utrzymania.” 

 

 

 


