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Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące zastrzeżeń wobec
funkcjonowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Śląsku, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zarówno Główny Inspektor Sanitarny, jak i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, podejmują wszelkie możliwe działania, aby w sposób możliwe skuteczny,
w obecnej sytuacji, realizować zadania związane z opanowaniem ognisk epidemicznych
w tym regionie kraju.
Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, do pracy w stacjach sanitarnoepidemiologicznych województwa śląskiego delegowano kilkudziesięciu pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej z innych regionów kraju. Cały czas trwa rotacja tychże
pracowników, a Główny Inspektor Sanitarny i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny są cały czas w kontakcie i potrzeby w tym zakresie są realizowane na bieżąco.
Ponadto, aktualnie, w ramach projektu digitalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
prowadzonej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiona została infolinia
dla społeczeństwa, w celu udoskonalenia pracy jednostek Inspekcji poprzez
dedykowanie dzwoniącym źródeł informacji o epidemii spoza struktur Inspekcji
Sanitarnej.
Jednocześnie proszę o przyjęcie następującego:

Łącznie w laboratoriach na Śląsku wykonano 134 299 badań. Ponad 98 tys. badań to
badania

przesiewowe.

Natomiast

sytuacja

epidemiologiczna

przedstawia

się

następująco:


11 955 łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim/ zakażonych;



9 259 przebywających na kwarantannie domowej;



11 128 pozostających pod nadzorem epidemiologicznym.

Szeroko zakrojona akcja badań przesiewowych wśród pracowników kopalń, jest
kontynuowana od kilku tygodni. W ramach tej akcji, ustalono następującą sytuację w tym
środowisku:


6 231 zakażonych pracowników kopalń,



855 pracowników kopalń objętych kwarantanną (aktualnie).

Realizując swoje działania kompetencyjne pracownicy Inspekcji muszą wykonać
następujące

czynności

(odnoszące

się

do

każdej

osoby

zakażonej

lub

kwarantannowanej):
1. Koordynowanie prowadzenia badań laboratoryjnych (delegowanie wymazów do
poszczególnych laboratoriów, w tym prowadzenie badań w WSSE w Katowicach,
zwrotne otrzymanie wyników, powiadomienie o wynikach wszystkich osób, od których
pobrano próbki);
2. Pozyskanie szczegółowych danych osobowych każdej z osób zakażonych
i kwarantannowanych;
3. Przeprowadzenie telefonicznego wywiadu epidemiologicznego z osobą zakażoną,
w celu uzyskania informacji o osobach narażonych na zakażenie, a następnie uzyskanie
szczegółowych danych od tych osób. Należy podkreślić, że w wyniku zakażenia 1 osoby,
w trakcie wywiadu, uzyskiwana jest informacja o kilku do kilkunastu osobach, które
należy skierować do kwarantanny i również z nimi skontaktować się telefonicznie, w celu
uzyskania szczegółowych danych osobowych;
4. Dane każdej z osób kwarantannowanych i izolowanych są wpisywane do
elektronicznego systemu EWP;
5. Dla każdej osoby zakażonej i kwarantannowanej jest wystawiana decyzja
administracyjna kierująca ją do izolacji domowej lub instytucjonalnej;
6. Dla każdej osoby jest organizowane pobranie wymazów, w celu zwolnienia z izolacji.
Dodać należy, że ww. zadania nie są jedynymi, realizowanymi przez pracowników stacji.
Obowiązuje, bowiem obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań,
dzięki

którym

społeczeństwo

ma

możliwość
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zapoznawania

się

z

sytuacją

epidemiologiczną w kraju (m. in. liczba osób zakażonych, kwarantannowanych, liczba
zgonów, liczba ozdrowieńców), odpowiadania na pisma wpływające do stacji (prośby od
różnych instytucji o wytyczne, odwołania od decyzji, odpowiadanie na pisma
interesantów, reagowanie na notatki Policji o przypadkach łamania zakazów i nakazów
wynikających ze stanu epidemii), a także realizacja swoich „rutynowych” zadań
w każdym z pionów.
Reasumując: z posiadanych informacji wynika, że zasoby kadrowe Inspekcji na Śląsku
są maksymalnie wykorzystane. Pracownicy od kilku miesięcy pracują w systemie
całodobowym 7 dni w tygodniu, z wykorzystaniem również pracowników delegowanych
do pracy na Śląsku z innych regionów kraju (m. in. z woj. lubuskiego, świętokrzyskiego,
kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego).
Odnosząc się do kwestii edukacji obywatelskiej, uprzejmie informuję, że w obecnej
sytuacji pandemii wszelkie informacje, dotyczące koronawirusa przekazywane są za
pomocą środków medialnych, głównie poprzez internet, w tym szerokie wykorzystanie
mediów społecznościowych.
Ponadto uprzejmie informuję, że na rządowym portalu internetowym GOV.PL
koronawirus znajduje się zakładka dotycząca wszelkich bieżących informacji na temat
koronawirusa „Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia”, która jest zasilana również
materiałami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Pragnę jednocześnie nadmienić, że wszelkie wytyczne dla konkretnych dziedzin
gospodarki oraz konkretnych zawodów i rodzajów działalności gospodarczej,
przywracanych do funkcjonowania sprzed stanu epidemii, są opracowywane lub
opiniowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z poszczególnymi
ministerstwami. Powyższe wytyczne jak i inne komunikaty, zamieszczane są na bieżąco,
na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz stronach internetowych
poszczególnych ministerstw.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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