Jak sprawdzić informację o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS – instrukcja dla
płatników

1. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
2. Przejdź do zakładki Płatnik.
3. Z bocznego menu wybierz [Kwarantanna, izolacja domowa].

4. Po uruchomieniu zakładki [Kwarantanna, izolacja domowa] wyświetlą Ci się następujące
informacje :

 stan na dzień tj. data, która wskazuje dzień na jaki prezentowana jest
informacja o kwarantannie, izolacji domowej
 dane identyfikacyjne ubezpieczonego, tj. jego imię, nazwisko oraz numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer dokumentu
tożsamości
 typ decyzji, tj. kwarantanna lub izolacja domowa
 data rozpoczęcia kwarantanny lub izolacji
 data zakończenia kwarantanny lub izolacji
 status wpisu:
- obowiązujący - najbardziej aktualna informacja o kwarantannie lub
izolacji domowej

- zastąpiony – informacja o kwarantannie lub izolacji, która została
zastąpiona nową ze statusem „obowiązujący”
- usunięty – informacja, która została wycofana
 data ostatniej aktualizacji

Jeśli ubezpieczony ma kilka decyzji dotyczących kwarantanny lub izolacji, zobaczysz je
wszystkie na PUE ZUS.
Przykład:
Pani Sylwia została skierowana na kwarantannę od 18 do 23 października,
a następnie Sanepid ponownie skierował ją na kwarantannę od 25 października do 5
listopada. Obie informacje będą widoczne na koncie płatnika ze statusem „obowiązujący”.

Jeśli zostanie wydana decyzja w sprawie Twojego pracownika, zmieniająca dotychczasową
(np. typ decyzji, datę rozpoczęcia lub zakończenia), to przy poprzednim wpisie pojawi się
status „Zastąpiony”. Jeśli w wyniku decyzji Sanepidu wpis został anulowany to pojawi się
status usunięty.
Przykład:
Pani Marta otrzymała decyzję o kwarantannie, która miała trwać od 20 do 27 października,
następnie decyzja ta została zmieniona, a kwarantanna przedłużona do 5 listopada. Płatnik
na koncie PUE ZUS zobaczy obie informację. Pierwszy wpis dostanie status „zastąpiony”,
natomiast wpis z przedłużonym terminem będzie miał status „obowiązujący” i to on będzie
stanowił podstawę do ubiegania się o zasiłek chorobowy.

Jeśli chcesz sprawdzić np. tylko osoby w izolacji domowej skorzystaj z filtra.

Informacje, które widzisz na ekranie możesz wydrukować albo zapisać na dysku swojego
komputera. Zapiszesz j w postaci pliku xls, csv, pdf, txt, xml.

Ustawienia subskrypcji informacji o kwarantannie i izolacji domowej
Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać e-mailem lub SMS-em informacje o kwarantannie i
izolacji domowej, które wystawiono Twoim pracownikom, ustaw subskrypcję takich
powiadomień. Możesz wybrać spośród dwóch sposobów powiadamiania:
wiadomość e-mail – informacje o zdarzeniu dostaniesz drogą elektroniczną na adres e-mail,
który podałeś w portalu,
wiadomość SMS – informacje o zdarzeniu dostaniesz na numer telefonu komórkowego,
który podałeś w portalu.
Zarówno numer telefonu, jak i adres e-mail możesz zmienić w ustawieniach profilu. Żeby
ustawić subskrypcję powiadomień, w głównym oknie portalu rozwiń menu [Ustawienia] i
wybierz pozycję [Ustawienia subskrypcji]. Zaznacz na liście zdarzenie, które chcesz
subskrybować, i naciśnij przycisk [Ustaw subskrypcję].
Jako płatnik możesz subskrybować zdarzenie związane ze zmianą danych o kwarantannie.

W oknie [Wybór kanałów subskrypcji] wybierz z listy sposób subskrypcji - powiadamiania.
Powiadamianie będzie wysyłane o określonej godzinie (w godzinach porannych) – jeśli
określone zdarzenie wystąpiło w danym dniu.

Gdy ustawisz subskrypcję, powiadomienia będą przychodziły do Ciebie zgodnie z
ustawionymi preferencjami.
Niezależnie od ustawień subskrypcji w widoku [Dokumenty i wiadomości], w zakładce
[Wiadomości] będziesz mieć informacje o wszystkich zdarzeniach związanych z informacją o
kwarantannie i izolacji domowej.

Raporty informacji o kwarantannie i izolacji domowej
W PUE ZUS możesz tworzyć raporty dotyczące kwarantanny i izolacji domowej. Są to
zbiorcze zestawienia informacji o kwarantannie i izolacji domowej. Raporty te mają ułatwić
wprowadzanie informacji do systemów kadrowo-płacowych. Sam definiujesz kryteria,
według których te raporty mają powstawać. System generuje raport w nocy, więc możesz go
pobrać następnego dnia.
Jeśli nigdy nie ustawiałeś harmonogramu, będziesz mógł kliknąć tylko przycisk [Ustaw adres
e-mail i hasło]. W razie potrzeby adres e-mail i hasło będziesz mógł później zmienić.

Gdy ustawisz adres e-mail i hasło, będziesz mógł ustawić harmonogram dla raportów.
System będzie je tworzył automatycznie, zgodnie z parametrami, które wprowadzisz.
W ustawieniach harmonogramu możesz wskazać czy chcesz otrzymywać w raporcie
wszystkie typy decyzji: izolacja i kwarantanna oraz czy chcesz otrzymać decyzje o wszystkich
statusach: obowiązujący, zastąpiony, usunięty.

Ustawienia harmonogramu dotyczą wyłącznie cyklicznego (tygodniowego, miesięcznego)
generowania raportu.

Przycisk [Modyfikuj harmonogram] otworzy stronę, na której możesz zmienić harmonogram,
wyłączyć go lub włączyć (zaznaczyć [aktywny] albo [nieaktywny]).

Jeżeli sprecyzowałeś termin, do kiedy chcesz otrzymywać harmonogramy, na liście wyświetli
się lista wszystkich raportów, które zostaną wygenerowane w tym czasie. Jeżeli wybrałeś
opcję bezterminową, system wyświetli najbliższe trzy zaplanowane raporty. Ustawienie
harmonogramu dla raportów cyklicznych pozwala na pobranie informacji o kwarantannie i
izolacji domowej, które jeszcze nie były wykazane w raporcie.

Masz 30 dni na to, żeby pobrać wygenerowane raporty. Po tym czasie system je usunie.
Kliknij [Pobierz raport], żeby zapisać na dysku plik ZIP, w którym jest wygenerowany raport.

