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Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopa-
da 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaênych (Dz. U. Nr 50,
poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz.
280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz chorób zakaênych:

1) biegunki dzieci do lat 2,

2) b∏onica,

3) borelioza (choroba z Lyme, kr´tkownica kleszczo-
wa),

4) bruceloza,

5) cholera,

6) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie
gàbczaste,

7) czerwonka bakteryjna,

8) dur brzuszny i zaka˝enia pa∏eczkami durowymi,

9) dur plamisty i inne riketsjozy,

10) dury rzekome A, B, C i zaka˝enia pa∏eczkami rzeko-
modurowymi,

11) d˝uma,

12) goràczka powrotna,

13) grypa,

14) grzybica woszczynowa, strzygàca, drobnozarodni-
kowa,

15) jaglica,

16) krztusiec,

17) listerioza,

18) nagminne pora˝enie dzieci´ce oraz ostre pora˝enia
wiotkie (w tym zespó∏ Guillaina-Barrego),

19) nagminne zapalenie przyusznicy,

20) nosacizna,

21) odra,

22) ospa wietrzna,

23) paciorkowcowe zapalenie gard∏a,

24) papuzia choroba i inne ornitozy,

25) pe∏zakowica,

26) p∏onica,

27) pryszczyca,

28) ró˝a,
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29) ró˝yca, 

30) ró˝yczka,

31) salmonelozy odzwierz´ce,

32) Êwierzb,

33) tasiemczyce i inne choroby wywo∏ane przez larwy
tasiemców,

34) t´˝ec,

35) toksoplazmoza,

36) tràd,

37) tularemia,

38) twardziel,

39) wàglik,

40) w∏oÊnica,

41) wÊcieklizna bàdê pokàsanie osób przez zwierz´ta
podejrzane o wÊcieklizn´ lub zanieczyszczenie Êli-
nà tych zwierzàt,

42) zaka˝enia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV,
HCV, HDV, HEV),

43) zapalenie mózgu, 

44) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

45) zatrucie i zaka˝enie pokarmowe,

46) zespó∏ nabytego upoÊledzenia odpornoÊci (AIDS)
i zaka˝enie HIV,

47) zimnica,

48) ˝ó∏ta goràczka i inne wirusowe goràczki krwotocz-
ne,

49) ˝ó∏taczka zakaêna kr´tkowa i inne zaka˝enia kr´tko-
we.

§ 2. Traci moc § 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia wykazów
chorób zakaênych (Dz. U. Nr 58, poz. 314, z 1977 r. Nr
30, poz. 133 i z 1986 r. Nr 40, poz. 197).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala


