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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy pisma: KMP.071.4.2020.PK z dnia 14.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące Domu Pomocy Społecznej 

w Zamościu:

ad. 1) koronawirus został zdiagnozowany u pięciu mieszkanek, jedna z nich zm arła w  dniu 

07.04.2020 r.;

ad. 2) u członków personelu zdiagnozowano pięć przypadków;

ad. 3) kwarantanną objęto 50 mieszkanek z tego 4 zakażone zabrano do szpitali;

ad. 4) kwarantanną objęto 39 pracowników z tego 5 zakażonych pracowników zabrano do

szpitala;

ad. 5) testy zrobiono wszystkim mieszkankom tj. 50 i 39 członkom personelu oraz 4 

zleceniobiorcom i 1 stażystce z PUP;

ad. 6) obecnie hospitalizowane są 5 mieszkanek: jedna w Tomaszowie Lubelskim, dwie 

w Chełmie, jedna w Lublinie (Abramowice) na Oddziale Neuropsychiatrycznym, u których 

wykryto koronawirusa oraz jedna z powodu innych dolegliwości przebywa w szpitalu 

w  Puławach. Pięciu pracowników DPS hospitalizowanych jest w Szpitalu w  Tom aszowie 

Lubelskim;

ad. 7) podjęto następujące środki: codzienna kilkukrotna dezynfekcja, ozonowanie wszystkich 

pomieszczeń, stałe noszenie środków ochrony osobistej tj. kombinezony lub fartuchy, maski, 

rękawice, przyłbice, ochraniacze, gogle oraz zakaz przem ieszczania się na inne grupy czy 

gromadzenia, ciągłe przypominanie mieszkankom o zachowaniu odstępu, w  miarę 

możliwości używanie jednorazowych naczyń i sztućców bądź używanie wyparzonych; 

ad. 8) w DPS przy ul. Żdanowskiej 3 jest ośmiu pracowników i trzy osoby zatrudnione na 

umowę zlecenie oraz dwóch wolontariuszy; na Filii DPS przy ul. Radzieckiej 7 jest jeden 

pracownik i jedna osoba na umowę zlecenie;

ad. 9) mamy środki dezynfekujące i nie mamy problem ów z ich pozyskiwaniem; 

ad. 10) tak;



ad. 1 1) mieszkanki i personel mogą kontaktować się telefoniczne z psychologiem z Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Zamościu:

ad. 12) osoby przebywające w domu mają zaspokojone potrzeby socjalno-bytowe; 

ad. 13) tak, otrzymujemy środki ochrony osobistej i środki czystości; 

ad. 14) współpraca układa się pozytywnie na dobrym poziomie;

ad. 15) nie mamy sytuacji ani obszaru, w którym potrzebowalibyśm y pomocy Rzecznika 

Praw Obywatelskich.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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