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W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 2022 roku informujq, 2e

pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 5w. fana z Dukli nie s4

zobowi4zani do przedstawienia pracodawcy informacji o przebytym szczepieniu

przeciwko COVID-19.

W zwi4zku z przpadkami zakazenia wirusem SARS-CoV-Z stwierdzonymi

w6r6d pacjent6w oraz pracownik6w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

im.5w. |ana z Dukli na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego

z pracownikami Szpitala przeprowadzono rozmowy w sprawie kontaktu z osob4

zaka1on4 oraz w dalszej kolejno6ci zaszczepienia przeciwko COVID-19. Podanie

przez pracownika informacji dotycz4cych szczepienia przeciwko COVID-19 w

ramach wywiadu epidemiologicznego bylo dobrowolne. Odmowa udzielenia

powyilszej informacji nie wi4zalasiq z 2adnymi konsekwencjami.

W Swietle przepis6w Kodeksu pracy jednym z podstawowych obowiqzk6w

pracodawcy jest ochrona zdrowia i Lycia pracownik6w poprzez zapewnienie im

bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy. Do podstawowych obowi4zk6w

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 5w. fana z Dukli, jako podmiotu
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leczniczego, opr6cz troski o zdrowie i 2ycie pracownik6w, naleiy r6wnie2 troska

o zdrowie i?ycie pacjent6w onkologicznych.

Ponadto wskazad nale?y, 2e zgodnie rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 22 grudnia202l r. zmieniajecym rozporz4dzenie w sprawie ogloszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. u. poz. 2398) osoby

wykonuj4ce zaw6d medyczny w podmiotach wykonuj4cych dzialalno( (.lecznicz4

oraz osoby wykonuj4ce czynno6ci zawodowe w tych podmiotach, inne ni1
wykonywanie zawodu medycznego s4 obowiEzane poddaC siq szczepieniu

ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie p62niejszym ni| do dnia
1- marca 2022 roku. Wedlug zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia od dnia 1 marca

2022 roku zaszczepienie przeciwko COVID-19 bqdzie jednym z warunk6w pracy

w podmiocie leczniczym.
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