
GtÓW NY INSPEKTOR SANITARNY 
EP.NE.743.12.2020 Warszawa, dnia 09.04.2020 r.

Pan
Adam Piotr Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 
biurorzecznika@brpo. gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w tym pisma z dnia 26 marca 2020 r., znak: 

KMP.071.4.2020.PK, przekazuję następujące informacje.

Począwszy od stycznia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi intensywne działania 

profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne mające na celu zapobieganie zakażeniom oraz 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terytorium kraju, 

a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim mieszkańcom. 

W działania te wpisuje się także wydawanie zaleceń i wytycznych dotyczących sposobów 

postępowania oraz możliwych działań prewencyjnych, które co do zasady kierowane są przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego do:

1) ogółu społeczeństwa (m.in. „Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność

-  zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVTD-19 

(koronawirus)”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku 

z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”, „Wytyczne 

ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2”, 

„Jak prawidłowo myć ręce/dezynfekować ręce/nałożyć i zdjąć rękawice”);
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2) określonych osób lub grap społecznych (m.in. „Zalecenia dla pacjenta z dodatnim 

wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach 

domowych”, „Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe”);

3) określonych grup zawodowych (m.in. „Apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego”, „Komunikat Głównego 

Inspektora Sanitarnego po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień 

Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV 
skierowany do pracowników ochrony zdrowia”).

Należy podkreślić, że Główny Inspektor Sanitarny prowadząc swoją działalność 

zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, działa na podstawie 

i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizując swoje ustawowe 

kompetencje we współpracy z innymi organami administracji publicznej. Nie jest zatem 

właściwy i kompetentny do autonomicznego określania zasad postępowania w jednostkach 

organizacyjnych lub instytucjach, które są nadzorowane lub podlegają innym organom 

administracji publicznej.

Dostrzegając potrzebę wprowadzenia również bardziej szczegółowych rozwiązań 

w odniesieniu do obszarów, w których przestrzeganie ogólnych zaleceń i informacji może 

okazać się niewystarczające (w szczególności dotyczy to miejsc, w których przebywają osoby 

z grup wysokiego ryzyka i potencjalnych ognisk koronawirusa (SARS-CoV-2)), podejmowane 

są przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarówno z inicjatywy jak

i we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, działania mające na celu 

wypracowanie dostosowanych indywidualnie zaleceń i wytycznych w zakresie 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) i zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. Działania te dotyczą także miejsc detencji.

Z uwagi na powyższe Główny Inspektor Sanitarny brał udział w opracowywaniu lub 

opiniowaniu m.in. następujących zaleceń i wytycznych dla różnego rodzaju jednostek 

organizacyjnych, a także osób w nich pracujących lub przebywających, w wyniku czego 
powstały następujące rekomendacje i zalecenia:

1. Informacja dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w związku 

z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się 

nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (11.03.2020 r.).

2. Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS- 

CoV-2 (22.03.2020 r.).
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3. Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa 

ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych (22.03.2020 r.).

4. Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-

2 (31.03.2020 r.).
5. Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii 

i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 

(02.04.2020 r.).

6. Zalecenia dla Zespołu domowej opieki paliatywnej / Hospicjum Domowego w stanie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVTD-19 (02.04.2020 r.).

7. Algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2, w tym także w sytuacjach dotyczących osadzonych z potwierdzonym 

zakażeniem koronawirusem, w przypadku braku wskazań do ich hospitalizacji przez 

szpital zakaźny podległy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (04.03.2020 r., a 

także 25.03.2020 r. - w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości).

8. Instrukcje i rekomendacje dla organów prowadzących placówki całodobowej opieki, w 

tym domy pomocy społecznej (w posiadaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej).

Jakkolwiek nie wszystkie z ww. dokumentów i rekomendacji w sposób bezpośredni odnoszą 

się do wymienionych przez Pana Rzecznika miejsc detencji, to wydaje się, że przedmiot ich 

regulacji pozwala na ich odpowiednie stosowanie także w przypadku innych placówek 

i jednostek o podobnym charakterze. Oczywiście nie wyklucza to prowadzenia dalszych prac 

nad bardziej szczegółowymi zaleceniami, uwzględniającymi indywidualne potrzeby 

i specyfikę poszczególnych podmiotów. Należy także podkreślić, że wszelkie wytyczne oraz 

zalecenia są modyfikowane i uszczegóławiane stosownie do występującego zagrożenia, 

a sytuacja epidemiologiczna jest monitorowana na bieżąco.

\

- Gtówi^pHW ektDT-SasitOTiy

Jahosław Pinkas

\ !Do wiadomości:
- Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!
- Pan Michał Wójcik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
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Załączniki:

1. Informacja dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w związku z dynamicznie 
rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego 
koronawirusa SARS-CoV-2

2. Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS- 
CoV-2

3. Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa 
ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

4. Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2

5. Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii
i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COYID-19

6. Zalecenia dla Zespołu domowej opieki paliatywnej / Hospicjum Domowego w stanie 
epidemii wirusa SARS-CoY-2 wywołującego chorobę COYID-19
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