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W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2020 r.( znak XI.543.17.2020.MS, uprzejmie 
przedstawiam poniżej informacje na temat sytuacji związanej z ogłoszonym stanem zagrożenia 
epidemicznego w kraju, w odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których pomoc socjalna oraz opieka medyczna zapewniana 
jest przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, wg zamieszczonych w ww. piśmie pytań.

1. Czy wśród osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców znajdują się obecnie osoby 
z podejrzeniem koronawirusa, czy są osoby odbywające kwarantannę, ewentualnie czy u 
kogokolwiek, kto w ostatnim czasie przebywał w tych placówkach, stwierdzono zarażenie ww. 
wirusem?

Według stanu na 19 marca 2020 r. żaden z cudzoziemców objętych przez Urząd do Spraw 
Cudzoziemców pomocą socjalną i opieką medyczną nie jest podejrzany o zarażenie koronawirusem; 
nikt z podopiecznych nie jest objęty kwarantanną, jak również żadna z osób przebywających na terenie 
ośrodków dla cudzoziemców, zatrudnionych przez Urząd, przez operatora medycznego lub przez firmę 
zewnętrzną (ochrona fizyczna obiektu, personel sprzątający, czy personel kuchni), wg dostępnej wiedzy, 
nie wykazuje objawów zarażenia koronawirusem.

2. Czy w związku z zagrożeniem epidemicznym zostały w ośrodkach wprowadzone jakiekolwiek 
dodatkowe procedury w zakresie profilaktyki zarażeń?

Należy podkreślić, iż we wszystkich 10 ośrodkach prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców 
stosowana jest Procedura postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno -  
epidemiologicznego oraz systemu alertów sanitarno -  zakaźnych dla osób przebywających na terenie 
ośrodków dla cudzoziemców, która w obecnej formie obowiązuje od 2017 r., a przy tworzeniu której 
uczestniczył Główny Inspektor Sanitarny MSWiA.

Dodatkowo, współpracujący z Urzędem operator medyczny -  Petra Medica wdrożył własną, 
wewnętrzną procedurę przygotowaną specjalnie na potrzeby ośrodków w związku z zagrożeniem 
zachorowania na COVID-19.
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3. Czy osoby przyjmowane do ośrodków iub w nich przebywające, w przypadku których zachodzi 
podejrzenie zarażenia koronawirusem, są poddawane testom na obecność tego wirusa? Czy 
do czasu otrzymania wyniku podlegają izolacji lub kwarantannie, a jeżeli tak, to w jakich 
warunkach?

Opieka medyczna dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
realizowana jest na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres opieki medycznej wskazany jest w art. 73 ust. 1 ustawy. Zgodnie 
z przywołanym przepisem opieka medyczna dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony na 
terytorium RP jest jednakowa dla cudzoziemców i dla obywateli polskich, włączając podstawową opiekę 
medyczną, diagnostykę, opiekę specjalistyczną, szpitalną, kalendarzowe szczepienia ochronne dzieci. 
Cudzoziemcy korzystają z tych samych placówek medycznych, do których mają dostęp obywatele 
polscy, mają dostęp do tych samych metod diagnostycznych, oraz leczniczych, w tym operacyjnych, 
uzyskują bezpłatne leki, oraz pomoc stomatologiczną. Zalecenia Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 
koronawirusem nie dotyczą jedynie obywateli polskich. Zatem beneficjenci pomocy socjalnej i opieki 
medycznej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców objęci są takimi samymi zasadami 
w kwestii sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, potwierdzenia zarażenia, izolacji, czy 
kwarantanny.

Należy podkreślić, iż Urząd do Spraw Cudzoziemców w zakresie świadczeń zdrowotnych realizuje stale 
procedury ochrony epidemiologicznej, zakładające dokładną kontrolę stanu zdrowia cudzoziemców 
przekraczających granice Polski i ubiegających się o ochronę międzynarodową, która ma na celu przede 
wszystkim zdiagnozowanie, odizolowanie i objęcie natychmiastowym leczeniem pacjentów cierpiących 
na choroby o charakterze zakaźnym, stanowiących bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne dla 
naszego społeczeństwa. Realizacja tego założenia odbywa się za pośrednictwem działających na 
terenie ośrodków recepcyjnych w Białej Podlaskiej i Dębaku - Podkowie Leśnej filtrów 
epidemiologicznych. Procedura wstępna realizowana w filtrach złożona jest z szeregu badań 
diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, wykonywanych pod kątem chorób zakaźnym, badania RTG 
klatki piersiowej, kompleksowego badania przedmiotowego i podmiotowego z oceną wskazań 
diagnostycznych pilnych i planowych oraz konieczności hospitalizacji w trybie pilnym.

Warto nadmienić, iż istniejący na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej specjalny 
obiekt Filtra Epidemiologicznego, uruchomiony w kwietniu 2017 r. służy w swoim zamyśle 
zabezpieczeniu epidemiologicznemu wschodniej granicy Unii Europejskiej. Filtr jest obiektem 
nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, jak i koncepcji jego działania. Inwestycja 
unowocześniła wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym oraz epidemiologiczno- 
sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury 
uchodźczej. W obiekcie znajdują się trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno- 
diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane do potrzeb osób dorosłych i dzieci. Na wyposażeniu 
dostępny jest zarówno stacjonarny sprzęt medyczny -  aparat RTG, analizatory parametrów krytycznych, 
sprzęt reanimacyjny -  jak i dodatkowe wyposażenie w postaci namiotów medycznych, pojazdów dla 
osób niepełnosprawnych czy stacji dezynfekcji ścieków.

Należy jednocześnie podkreślić, iż wszystkie pozostałe ośrodki dla cudzoziemców prowadzone przez 
Urząd są również przygotowane do ewentualnej izolacji cudzoziemców. W każdym ośrodku znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone do izolacji i obserwacji cudzoziemców a mieszkańcy mogą liczyć na 
konsultację lekarską w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na możliwość zakażenia.

4. W jaki sposób personel socjalny i medyczny zatrudniony w ośrodkach został przygotowany, 
jeśli chodzi o rozpoznawanie symptomów koronawirusa i reagowanie na takie przypadki?

Już od 31 stycznia 2020 r. kiedy ogłoszony został przez Światową Organizację Zdrowia WHO 
międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego, Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął 
działania zmierzające do jak najlepszego zabezpieczenia zarówno pracowników, jak i mieszkańców 
ośrodków dla cudzoziemców przed ewentualnym zarażeniem COVID-19. Niezwłocznie wdrożono
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zalecenia zawarte w piśmie z dnia 31.01.2020 r., p. dr M. J. Korniszuk, Państwowego inspektora 
Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa lubelskiego, polegające na konieczności dochowania 
zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wykonywania obowiązków zawodowych w czasie 
pracy m. in. poprzez zapewnienie pracownikom dostatecznej liczby środków ochrony osobistej (maski, 
rękawiczki jednorazowe, a w uzasadnionych przypadkach -  kombinezony do ochrony biologicznej 
i gogle ochronne. Pracownicy wszystkich ośrodków potwierdzili zaopatrzenie w wymienione środki 
ochrony osobistej.

Jednocześnie, dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców zorganizowane zostało spotkanie
0 charakterze informacyjno -  edukacyjnym, związane z metodami zapobiegania zakażeniu 
koronawirusem, jego objawami oraz koniecznymi do podjęcia działaniami w przypadku podejrzenia 
zachorowania wśród mieszkańców ośrodka. Spotkanie poprowadził lekarz, konsultant do spraw 
medycznych, współpracujący z Urzędem do Spraw Cudzoziemców w dniu 6 marca 2020 r.

5. Czy cudzoziemcy otrzymują informacje w zrozumiałym dla nich języku o zagrożeniu 
koronawirusem i objawach, na które powinni zwracać uwagę?

Urząd do Spraw Cudzoziemców, wspólnie z lekarzem, konsultantem ds. medycznych, współpracującym 
na stałe z Urzędem, przygotował na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa 
Zdrowia oraz European Asyium Support Office własny materiał informacyjno -  edukacyjny na temat 
właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz objawów, na jakie należy 
zwracać uwagę. Materiał ten wraz z instrukcją mycia rąk został przetłumaczony na języki: angielski, 
rosyjski i ukraiński i w dniu 28 lutego 2020 r. został rozesłany do wszystkich ośrodków dla 
cudzoziemców oraz do Zespołu Obsługi Cudzoziemców przy ui. Taborowej 33 w Warszawie
1 wywieszony w widocznym miejscu przy gabinetach lekarskich. Dodatkowo, w dniu 12 marca br. Urząd 
do Spraw Cudzoziemców umieścił na swojej stronie internetowej informację dla cudzoziemców nt. 
zapobiegania zarażeniu się koronawirusem, która udostępniona została w kilku językach obcych. 
Ponadto, informacje przetłumaczone na jęz. angielski i rosyjski o zaleconych przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną konsultacjach telefonicznych we wszystkich placówkach medycznych 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z numerami telefonów do punktów medycznych ośrodków dla 
cudzoziemców i Zespołu Obsługi Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie zostały 
umieszczone na stronie internetowej Urzędu, w zakładce „pomoc socjalna" oraz na stronie internetowej 
operatora medycznego Petra Medica, a także wywieszone w widocznych miejscach na terenie 
ośrodków, przy wejściach głównych.

6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia dezynfekcyjne i sanitarne wprowadzono, zarówno po stronie 
personelu, jak i mieszkańców ośrodków?

Zgodnie z obowiązującą od 2017 r. we wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców Procedurą 
postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno -  epidemiologicznego oraz systemu 
alertów sanitarno -  zakaźnych dla osób przebywających na terenie ośrodków dla cudzoziemców, ośrodki 
dla cudzoziemców oraz Zespół Obsługi Cudzoziemców przy ui. Taborowej 33 w Warszawie 
wyposażone są na stałe w dostateczną liczbę środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki 
jednorazowe, fartuchy i indywidualne zestawy ochrony biologicznej IZOB-OOI kombinezony do ochrony 
biologicznej i gogle ochronne, wraz z przewidzianą rezerwą bezpieczeństwa). Dodatkowo, wszystkie 
ośrodki wyposażone zostały w płyny dezynfekcyjne -  ogólnodostępne, usytuowane przy wejściu do 
budynku. Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców zachowują maksymalne środki ostrożności 
w kontaktach bezpośrednich i komunikacji. Przemieszczanie się poza miejscem pracy i kontakty 
bezpośrednie zostały ograniczone do sytuacji niezbędnych.

7. Czy w związku z zagrożeniem wprowadzono lub planuje się wprowadzić jakiekolwiek 
ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom otrzymującym pomoc 
w ośrodkach, jeżeli tak, to na czym te ograniczenia polegają (będą polegać)?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 16 marca br. do odwołania Urząd do Spraw
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Cudzoziemców wstrzymał bezpośrednią obsługę klientów. Wizyta osobista w urzędzie będzie możliwa 
jedynie w sprawach absolutnie niezbędnych tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
pod numerem: 22 601 75 75. Klienci urzędu proszeni są (na stronie internetowej urzędu) o kontakt 
pisemny (drogą pocztową i mailową) lub telefoniczny. Z tego samego powodu wstrzymana została 
możliwość bezpośredniego przeglądania akt sprawy przez cudzoziemców.

8. Czy wprowadzono dodatkowe środki ostrożności wobec osób wchodzących na teren 
ośrodków, jeżeli tak, to na czym one polegają?

Zostały do minimum ograniczone wejścia do ośrodków. Wstrzymanie wejść, o którym mowa, dotyczy:

- pracowników Zleceniobiorców realizujących w ośrodku zajęcia języka polskiego, zajęcia 
edukacyjno-adaptacyjne oraz zajęcia świetlicowe na podstawie obowiązujących umów,

- podmiotów/osób, których podstawą wejścia na teren ośrodka jest okazanie zgody na wejście 
wydanej przez Szefa Urzędu w związku z prowadzonymi zajęciami/aktywnościami,

- cudzoziemców objętych pomocą socjalną innych niż mieszkańcy ośrodka.

Wyjątek stanowią cudzoziemcy otrzymujący świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów pobytu poza 
ośrodkiem, ale korzystający z opieki medycznej na terenie danego ośrodka. W przypadku zgłoszenia się 
przy wejściu na teren ośrodka osoby korzystającej z opieki medycznej na terenie danego ośrodka, 
a niebędącej jego mieszkańcem, wejście na teren ośrodka w celu odbycia wizyty lekarskiej następuje 
po telefonicznej konsultacji z personelem medycznym ośrodka.

Dodatkowo, beneficjentom pomocy świadczonej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców udostępnione 
zostały stosowne zalecenia dotyczące konieczności ograniczenia kontaktów interpersonalnych.

9. Czy w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych 
zaproponowano dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym jakiekolwiek alternatywne metody

Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego leży poza właściwością Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Warto podkreślić, że prace związane z umożliwieniem zdalnego nauczania prowadzone są 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.aov.pl/rodo

if you provided your personal data in th is correspondence, detailed inform ation on their processing is available on the found on 
the personal data adm in istra tor^ website: www.udsc.ooy.pl/rodo

nauczania?
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