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Szanowny Panie Profesorze,

w nawiązaniu do pisma Pana Profesora z dnia 13 maja 2020 r. (l.dz. ZPP 

6140.28.2020, BPMZ 3/2020), w którym poinformował Pan Rzecznika Praw 

Obywatelskich o stanie przygotowań zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do 

wykonywania środka zabezpieczającego, na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, pragnę zwrócić się o aktualizację przedstawionych informacji.

Sytuacja epidemiczna w kraju zmienia się. Po okresie zmniejszenia obostrzeń w 

przestrzeni publicznej, mamy obecnie do czynienia ze znaczącym wzrostem zachorowań na 

koronawirusa. Zapewne rzutuje to również na decyzje podejmowane w kontekście 

funkcjonowania różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności.

W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie przez Pana Profesora 

kopii wytycznych dla poszczególnych obszarów opieki psychiatrycznej, które jak Pan 

uprzednio informował, znajdowały się w maju br. na końcowym etapie opracowywania. 

Będę również wdzięczna za możliwość zapoznania się z zaleceniami postępowania dla 

organizatorów opieki psychiatrycznej w sytuacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Ponadto, bardzo proszę o informację:

1. Czy od dnia udzielenia poprzedniej odpowiedzi na terenie oddziałów 

psychiatrii sądowej odnotowano kolejne przypadki zakażenia personelu lub pacjentów?
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2. Czy podjęto decyzję o przywróceniu widzeń pacjentów oddziałów psychiatrii 

sądowej z ich rodzinami i bliskimi bądź wycofano się z innych ograniczeń, wprowadzonych 

na czas pandemii (np. wstrzymanych przepustek)?

3. Czy przywrócono możliwość przenoszenia pacjentów zakładów 

psychiatrycznych pomiędzy poszczególnymi poziomami zabezpieczenia?

Jeżeli dostrzega Pan jakiekolwiek trudności w funkcjonowaniu oddziałów psychiatrii 

sądowej, związane z pandemią koronawirusa, będę zobowiązana za podzielenie się przez 

Pana Profesora swoimi spostrzeżeniami.

Z poważaniem 

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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