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Koronawirus w Polsce – liczba zakażonych tą chorobą rośnie. Nasz kraj
szykuje się na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Jakie prawa mają
rolnicy w czasie kwarantanny – co z produkcją rolniczą?
Epidemia koronawirusa zbiera coraz większe żniwo. 4 marca został oficjalnie potwierdzony
pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w Polsce. Chorobą zarażonych zostało
w naszym kraju już 51 osób (wiadomość z godz. 16:15, 12-03-2020), ta liczba ciągle rośnie .
220 osób jest hospitalizowanych (podejrzenie zakażenia), 1055 objęto kwarantanną, a 9366
jest pod nadzorem epidemiologicznym.
Największe ryzyko zakażenia koronawirusa występuje podczas kontaktu z osobami, które wykazują
takie objawy jak podwyższona temperatura i kaszel.

Koronawirus w Polsce
Nasz kraj przygotowuje się na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. 8 marca weszły w życie
przepisy ustawy mającej na celu, zwalczanie zakażenia COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu
się choroby oraz profilaktykę i przeciwdziałanie jej skutkom.

Koronawirus w Polsce: liczba zakażonych rośnie. Co z produkcją rolniczą w czasie kwarantanny?
fot. Maciej Wołodko
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Decyzją rządu zamknięte zostały przedszkola, szkoły oraz uczelnie – na razie do 25 marca. Otwarte
nie będą również placówki kulturalne takie jak teatry, opery oraz kina. Z powodu koronawirusa nie
odbędą się też wydarzenia ważne dla rolników Targi Techniki Rolniczej Agrotech
w Kielcach czy Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce. Odwołane zostały również imprezy
masowe.

Zagrożenie epidemiologiczne
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu koronawirusa wprowadzono przepisy, które mają przeciwdziałać
rozprzestrzenianiu się choroby w miejscu pracy. W myśl nowych regulacji pracodawca może np.
skierować pracownika na obowiązkową pracę zdalną.
Koronawirus w Polsce stanowi coraz większe zagrożenie dla utrzymania ładu i porządku
społecznego. Między innymi z tego powodu roznoszą się różnego rodzaju informacje o możliwym
zamykaniu dużych aglomeracji miejskich i wprowadzeniu stanu wyjątkowego. O bieżącej informacji
epidemiologicznej informują strony rządowe.
W związku z koronawirusem państwowy inspektor sanitarny może natomiast wydać decyzję
o poddaniu kwarantannie lub izolacji pracowników lub uczniów. Postawmy teraz pytanie, co
z rolnikami, w sytuacji wystąpienia zarażenia koronawirusem i wprowadzenia obowiązkowej
kwarantanny?
Jakie prawa mają rolnicy? Kto w przypadku podejrzenia choroby zajmie się produkcją
zwierzęcą, wykona odpowiednie zabiegi lub odbierze mleko z gospodarstw objętych
kwarantanną?

Koronawirus w Polsce – co z rolnikami?
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa o pilne opracowanie wytycznych
dla producentów rolnych w związku z koronawirusem np. na wypadek kwarantanny. 10 marca tego
roku prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się w tej sprawie z szefem resortu rolnictwa Janem
Krzysztofem Ardanowskim.
Koronawirus w Polsce a procedury dla rolników
– Sporządzenie takich procedur rozwieje wiele wątpliwości rolników, hodowców i pomoże
odpowiednio przygotować się na wypadek wystąpienia koronawirusa. Np. kto ma zająć się
produkcją zwierzęcą, kto i jak odbierze mleko z gospodarstw objętych kwarantanną, czy i na
jakie odszkodowanie rolnicy będą mogli liczyć? – podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
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Zdaniem KRIR należy również zmienić ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników
w zakresie zasiłków chorobowych. Zasiłek ten przysługuje obecnie rolnikowi, który wskutek
choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Przypomnijmy zatem, że za
każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym gospodarz lub jego rodzina otrzymuje 10
złotych. Aż 10 zł!
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