
 

Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 
to obowiązek społeczny 

 
Rząd Republiki Islandii, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ogólnokrajowa Organizacja 

Międzyzwiązkowa w Islandii uzgodniły wspólnie, że należy podjąć działania mające na celu 

spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Z tego, co wiadomo, niniejszy wirus stanowi 

większe niebezpieczeństwo zakażenia niż powszechna grypa i nie ma na nią żadnej szczepionki. Wirus 

i przeciwdziałania wirusowi już powoli odbijają się echem na rynku pracy i w całym społeczeństwie i 

należy się spodziewać, że w następnych dniach konsekwencje te będą jeszcze większe. 

 
Celem działań zapobiegawczych przeciwko chorobom zakaźnym i zakażeniom jest spowolnienie 

rozprzestrzeniania się wirusa, ochrona narażonych grup społecznych przed zakażeniem oraz 

zmniejszenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej, jak i infrastruktury społecznej podczas 

rozprzestrzeniania się wirusa. Ponieważ kwarantanna stanowi istotny środek zaradczy, zwracamy się 

do osób, które z różnych przyczyn będą w znacznym stopniu narażone na zarażenie, jak i będą narażać 

innych na zarażenie, aby zastosowali się do poleceń instytucji służby zdrowia dotyczących odbycia 

kwarantanny.  

 
Ponieważ decyzję o odbyciu kwarantanny podejmuje się w najlepszym interesie całego społeczeństwa, 

każdy powinien zastosować się do takich poleceń bez jakichkolwiek obaw o utratę środków do życia. 

W związku z powyższym strony porozumienia wspólnie uzgodniły, 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. 
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