……………………………, dnia …………………2020 r.
(miejscowość)

……………………………………………………………………….
(imię, nazwisko)

……………………………………………………………………….
(adres miejsca pobytu)

……………………………………………………………………….
(nazwa miejsca zatrudnienia/świadczenia usług)

……………………………………………………………………….
(adres miejsca zatrudnienia/świadczenia usług)

Wojewoda ………………………………………………..
……………………………………. Urząd Wojewódzki
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..i
INFORMACJA O STANIE RODZINNYM CZŁONKA PERSONELU MEDYCZNEGOii
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze treść
art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U.
2008.234.1570 z późn. zm. (dalej: „Ustawa”),
informuję, że:
1.

wykonuję zawód:
lekarza
pielęgniarki / pielęgniarza
ratownika medycznego
analityka medycznego
inny zawód medyczny: ……………………………………………………………..

2.

jestem:
w ciąży
osobą samotnie wychowującą dziecko w wieku do 18 lat
osobą wychowującą dziecko w wieku do 14 lat
osobą wychowującą dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego

oraz podaję:
3.

imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………
datę urodzenia:

……………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………
datę urodzenia:

……………………………………………………………………

Art. 47 ust. 3 pkt 2) - 2c) Ustawy stanowi, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu
epidemii nie podlegają kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat, osoby
wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Mając na uwadze wyżej przytoczoną regulację oraz uprawnienie do wydania przez tut. Wojewodę lub Ministra
Zdrowia na podstawie Ustawy decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności, wnoszę o:
1.
2.

niekierowanie mnie do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii;
powiadomienie Ministra Zdrowia o treści niniejszego pisma.

Jednocześnie oświadczam, że na stosowne wezwanie doręczę dokumenty potwierdzające wyżej wymienione
okoliczności.

……….……..…………………………………….
(podpis)

i

Pismo należy skierować do wojewody na terenie województwa, w którym dana osoba posiada miejsce pobytu
lub jest zatrudniona. W przypadku posiadania miejsca pobytu i pracy w różnych województwach, pismo należy
skierować do wszystkich właściwych wojewodów.
ii
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