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Porady na temat koronawirusa –domy wynajmowane kilku niespokrewnionym ze sobą 
osobom (HMO) 
 
Podczas trwającej pandemii wirusa Covid-19, istnieje ryzyko przenoszenia się wirusa pomiędzy 
osobami przebywającymi w tym samym środowisku, zwłaszcza w ramach jednego gospodarstwa 
domowego oraz pomiędzy kilkoma gospodarstwami domowymi. 
 
Gdy w domu typu HMO mieszkają osoby z różnych gospodarstw domowych, to zgodnie z 
przepisami, osoby mieszkające w tym samym domu są nadal uznawane za jedno gospodarstwo 
domowe. 
 
Proszę pamiętać, że ograniczenia dotyczące spotkań w domach dotyczą także domów typu 
HMO, a zatem osoby z innych gospodarstw domowych nie powinny spotykać się w domu. 
Podobnie, jeśli jeden z lokatorów otrzyma pozytywny wynik testu na wirusa, lub zacznie mieć 
objawy infekcji wirusem Covid-19, zasady dotyczące kwarantanny osób, z którymi miał bliski 
kontakt i innych członków gospodarstwa domowego będą dotyczyły wszystkich mieszkańców 
tego domu. Dodatkowe informacje na temat kwarantanny można znaleźć pod następującym 
adresem - https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect/pages/who-
needs-to-self-isolate/  
 
Jeśli ktoś w Twoim gospodarstwie domowym otrzyma pozytywny wynik testu na wirusa, wtedy 
pozostałe osoby w tym domu muszą się poddać kwarantannie przez okres 14 dni, chyba że 
pojawią się u nich objawy, wtedy powinny zorganizować test dla siebie i nadal poddawać się 
kwarantannie, przez pełny okres. Aby zamówić test, proszę wejść na stronę -  
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.  
 
Aby pomóc w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, należy dodatkowo czyścić wspólne 
obszary domu oraz powierzchnie, które są dotykane rękami. Dodatkowe informacje oraz porady 
można znaleźć na stronie internetowej NHS Inform - https://www.nhsinform.scot/coronavirus 
 
Niniejsze informacje można otrzymać w różnych wersjach językowych i w różnych formatach. 
Proszę wejść na stronę https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-
poisoning/coronavirus-covid-19  gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.  
 
Jeśli chcecie otrzymać dodatkowe informacje, proszę się z nami skontaktować. 
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Z poważaniem, 
 

 
 
Catherine Busson 
Starsza urzędniczka ds. zdrowia środowiskowego 
 


