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Szanowna Pani Dyrektor,

Ze strony środowiska medycznego do Rzecznika Praw Obywatelskich dochodzą 
sygnały o potrzebie podjęcia pilnych działań w celu zabezpieczenia życia i zdrowia w 
związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19.

W pierwszej kolejności chciałbym poruszyć problem prania kombinezonów i odzieży 
ochronnej. Kwestie związane z zapewnieniem przez szpital - jako pracodawcę odzieży 
ochronnej oraz jej pranie reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1040, ze zm.). Zgodnie z art. 2379 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma 
obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, 
konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Z przekazanych Rzecznikowi informacji oraz 
doniesień medialnych1 wynika, że z odkażeniem odzieży ochronnej pracowników 
medycznych w wielu miejscach w skali kraju są istotne trudności. W związku z tym 
medycy apelują o organizację elementów sanitarnych.

Po drugie, jednym z aspektów poświęcenia personelu medycznego staje się coraz 
częściej dobrowolne odizolowanie się od swoich bliskich2. Pracownicy służby zdrowia 

1 Np. B. Storch, Koronawirus w Wadowicach. Szpital i pogotowie błagają o pomoc. Brakuje sprzętu i narzędzi do 
pracy, Gazeta Krakowska, https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-w-wadowicach-szpital-i-pogotowie-blagaja-o-
pomoc-brakuje-sprzetu-i-narzedzi-do-pracy/ar/c1-14876403 
2 Por. F. Folczka, Z troski o rodzinę wyprowadził się z domu. "Musiałem powiedzieć 4-letniemu dziecku: widzimy się w 
wakacje",https://tvn24.pl/tvnwarszawa/praga-poludnie/koronawirus-w-warszawie-ratownik-z-troski-o-rodzine-
wyprowadzil-sie-z-domu-4515853 
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obawiają się, że ze szpitala przyniosą do domu koronawirusa, a wśród domowników mogą 
być np. seniorzy. Ponadto, wraz z rozwojem epidemii coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych, pracowników stacji diagnostycznych i innych pracowników 
służby zdrowia trafia na obowiązkową kwarantannę. Wielu medyków nie dysponuje 
możliwością odbycia kwarantanny w warunkach, w których nie narażaliby na zakażenie 
swoich domowników. Mając na względzie powyższe, środowisko medyczne przekazało 
Rzecznikowi swoje prośby o zapewnienie pracownikom służby zdrowia lokum zastępczego, 
to jest stworzenie przestrzeni do odpoczynku lub kwarantanny, w której nie musieliby 
jednocześnie martwić się o zdrowie swoich domowników.

Biorąc pod uwagę, że personel medyczny, zwłaszcza w przypadku zwalczania 
chorób zakaźnych, co do zasady wykonuje pracę w warunkach stanowiących bezpośrednie 
zagrożenie dla swojego zdrowia lub życia, działając z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich, przekazuję powyższe uwagi i na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.) 
proszę o poinformowanie Rzecznika o możliwości rozwiązania zgłoszonych Rzecznikowi 
problemów.

                                            Z wyrazami szacunku,

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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