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Dotyczy: sytuacji na osiedlach romskich w związku z pandemią SARS-CoV-2  – COVID-19 
 

W nawiązaniu do pisma nr XI.812.18.2020.MS z 10 kwietnia 2020 roku, w sprawie 
uzupełnienia analizy sytuacji społeczności romskiej na osiedlach, w związku z epidemią 
COVID-19  uprzejmie informuję co następuje.

1. Podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie z 8 kwietnia 2020 r., że w związku 
z zagrożeniem epidemicznym władze miast i gmin na bieżąco realizują działania 
informacyjne w zakresie profilaktyki zarażeń, których adresatami są wszyscy 
mieszkańcy nie wykluczając społeczności romskiej. Władze gmin cały czas informują 
wszystkich swoich mieszkańców, w tym również mieszkańców romskich 
o postępowaniu i o zachowaniu szczególnej ostrożności w związku z koronawirusem. 

2. Dla mieszkańców osiedli romskich: Zadział, Krośnica i Czchów władze gmin zakupiły i 
 przekazały środki ochrony (maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące). Gmina Nowy 
Targ zabezpieczyła finansowo rodziny najbardziej potrzebujące. Pozostałe gminy 
zgłosiły zapotrzebowanie i złożyły zamówienia na środki ochrony dla swoich 
mieszkańców.  

3. Zebrano informacje od poszczególnych gmin związane z zapotrzebowaniem na 
dodatkowe środki dezynfekujące, sanitarne i ochrony osobistej dla osób ze 
społeczności romskiej zamieszkujących osiedla romskie w Małopolsce. 

4. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, na terenie województwa małopolskiego nadal nie 
odnotowano przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród społeczności 
romskiej.

5. Władze poszczególnych gmin zapewniają, że przedstawiciele społeczności romskiej 
zamieszkujący osiedla w Małopolsce otrzymują w terminie wszelkie świadczenia 
rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej.

Pragnę nadmienić, że w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie bezpieczeństwo 
społeczności romskiej jest i będzie przedmiotem szczególnej troski mojej i władz 
poszczególnych gmin.
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