Czy pracodawca może wymagać szczepienia przeciwko COVID-19?

Pracodawca nie może wymagać od pracowników czy nawet kandydatów do pracy
zaszczepienia się na COVID-19, bo nie ma przepisu, który by go do tego uprawniał. Zdaniem
ekspertów, pracodawca może jedynie zachęcać do szczepień i stwarzać do nich możliwość,
np. fundując je.
Zgodnie z art. 2221 par. 1 Kodeksu pracy, w razie zatrudniania pracownika w warunkach
narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie
dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień
tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Par. 3 stanowi
natomiast delegację ustawową dla ministra zdrowia do wydania w porozumieniu z ministrem
pracy rozporządzenia, w którym – uwzględniając zróżnicowane działanie czynników
biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków
zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach
narażenia na działanie czynników biologicznych – określi m.in. szczegółowe warunki
ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki
biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia
pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz
warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników.
Zgodnie z art. 20 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, pracodawca może w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i
chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników
chorobotwórczych przeprowadzić zalecane szczepienia ochronne wymagane przy
wykonywaniu określonych czynności zawodowych. Katalog wymaganych szczepień i rodzaj
czynności zawodowych określa z kolei załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 3
stycznia 2012 r., wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisie.
Wśród tego wykazu nie ma szczepionki przeciwko COVID-19. Nie odnosi się on także do
żadnego wykazu czynności zawodowych, dla których wirus SARS-CoV-2 byłyby biologicznym
czynnikiem chorobotwórczym. Zgodnie z art. 2221 par. 1 k.p. w razie zatrudniania
pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych
pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to
niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki. Przepis ten jednak nie daje automatycznej podstawy dla
pracodawcy, aby zobowiązać pracownika do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Natomiast
nakazuje pracodawcy ocenę stopnia narażenia na czynniki biologiczne w zakładzie pracy,
odwołując przy tym m.in. do przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy.
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