
Jakie procedury obowiązują w przypadku zwłok osób zmarłych na 

koronawirusa? Jest rozporządzenie 

W Dz.U.RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami. 
W ww. Rozporządzeniu Minister Zdrowia wskazuje, że: 

W przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-
19) należy: 

1) przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania 
wirusobójczym; 

2) odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności; 

3) unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok; 

4) umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem 
szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze 
zwłokami w drugim worku; 

5) zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem 
odkażającym o spektrum działania wirusobójczym; 

6) zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt 1, 4 i 5, umieścić w: a) kapsule 
transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału 
umożliwiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega 
standardowej dekontaminacji środkami powierzchniowoczynnymi, albo b) trumnie do 
pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu; 

7) umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm; 

8) niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę 
transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania 
wirusobójczym; 

9) transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym. 

Pomieszczenia, w których osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi 
była w styczności, poddaje się odkażaniu. 

Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 1–5, w przypadku zgonu w szpitalu są 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez szpital, a w przypadku zgonu poza szpitalem 
przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych. 



Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 6–9, są wykonywane przez odpowiednio 
przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych. 

Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz 
przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające 
bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w następujące środki ochrony 
indywidualnej: 1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę; 2) 
jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w 
ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2; 3) gogle lub 
przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej; 4) 
jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie). 2. Środki ochrony indywidualnej 
wielorazowego użytku myje się i dezynfekuje po zakończeniu czynności, o których mowa w 
ust. 1.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

https://www.medexpress.pl/jakie-procedury-obowiazuja-w-przypadku-zwlok-osob-
zmarlych-na-koronawirusa-jest-rozporzadzenie/77127 
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