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Szanowna Pani Pełnomocnik,
w nawiązaniu do Pani pisma informuję, że zgodnie z poleceniem Wojewody
Świętokrzyslciego z 16 marca 2020 r., wydanym w trybie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych
i zwalczaniem

rozwiązaniach

C0VID-19,

innych

związanych

z zapobieganiem,

chorób zakaźnych

przeciwdziałaniem

oraz wywołanych

nimi

sytuacji

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), jak również zgodnie z wytycznymi jakie zostały
przekazane. Miasto Kielce miało wyznaczyć: jedno miejsce kwarantanny na maksymalnie
10 osób i jedno (duże) miejsce kwarantanny na 200 osób.
Wykonując polecenie

Wojewody, Prezydent

Miasta Kielce

wskazał

miejsca

zakwaterowania dla osób podlegających kwarantannie. Jednym z takich miejsc jest Internat
Szkół Elektrycznych przy ul. 1000 - lecia PP 20.
Obiekt ten jest wskazany jako miejsce kwarantanny zbiorowej w „Wojewódzkim Planie
Działania na wypadek wystąpienia epidemii" opracowanym przez Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Budynek został sprawdzony i zatwierdzony przez Służby Sanitarne, Policję i Straż
Pożarną, jako miejsce kwarantanny w dniu 16 marca 2020 r.
Obsługę miejsc kwarantanny zapewnia Wojewoda, co wynika wprost z zapisu art. 33
ust 7 Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 t.j. zpóźn. zm.). Czytamy w nim: „W przypadku konieczności

poddania izolacji lub kwarantannie osób, o których mowa w ust. 115, wojewoda zapewnia
warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia
oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje".
Natomiast art. 47 ust 1, 2 i 4 tej ustawy precyzuje, kogo może skierować i w jaki sposób.
Z zapisów art. 47 wynika, że do prac przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani
pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby,
z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Mogą być skierowane,
także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów
kierujących zwalczaniem epidemii.
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Decyzję
0 skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba
skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda,
a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw
zdrowia.
Miasto Kielce nie posiada jednostek medycznych, dla któiych jest założycielem, tym
samym nie dysponuje zasobami ludzkimi, przeszkolonymi do wykonywania tego rodzaju zadań
1 nie ma też jakichkolwiek instrumentów prawnych do skierowania osób do pracy przy
zwalczaniu epidemii.
W dniu 19 marca 2020 r. o godz. 19:35, służby Wojewody Świętokrzyskiego
poinformowały, że od godz. 07:00 dnia 20 marca 2020 r. przejmuje obiekt Internatu Zespołu
Szkół Elektrycznych przy ul. 1000-lecia PP 20 w swoje władanie. W dniu 20 marca 2020 r.
rozpoczęło się przyjmowanie osób na kwarantannę, które były kierowane tam przez
Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Miasto Kielce nie uczestniczy
i nie uczestniczyło w procesie kierowania na kwarantannę.
Miasto Kielce na potrzeby kwarantanny dostarcza środki czystości (na dzień 10
kwietnia 2020r. dostarczyło 195 1 płynów dezynfekujących do powierzchni płaskich, 55 1
płynów do dezynfekcji ciała). Ponadto, dla każdej osoby wchodzącej na kwarantannę
przygotowano pakiet środków sanitarnych składający się z płynów do powierzcłini płaskich,
płynów do dezynfekcji ciała, papieru toaletowego i ręczników jednorazowych. W przypadku
sygnałów o braku środków czystości, wszystko jest uzupełniane w trybie natyclmiiastowym.
Wszystkimi tymi środkami dysponują osoby obsługujące kwarantannę. Do obowiązków
tych osób należy również sprzątanie budynku.

Po sygnałach o nieprawidłowościach w miejscu łcwarantanny, z inicjatywy Prezydenta
Miasta Kielce, odbyło się spotkanie robocze, na którym został ustalony dalszy ciąg
postępowania. Jego główne ustalenia zawiera komunikat, wydany przez Wojewodę
Swiętołcrzyskiego o poniższej treści:
„Szanowni Państwo,
w

związku

z wieloma pytaniami odnośnie

ośrodka

kwarantanny zbiorowej

zorganizowanego w Kielcach infoiTnuję, że Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz
wspólnie z Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą powziął już konkretne kroki dla zwiększenia
bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających we wspomnianym ośrodku. Ustalono, że
osoby tam pozostające będą rozlokowane na większej przestrzeni, tak, by maksymalnie
ograniczyć, a niejednokrotnie uniemożliwić, kontakty w częściach wspólnych, jakimi są
łazienki.
Odtąd do wspomnianego ośrodka nie będą przyjmowane nowe osoby - trafią one do
obiektu, który uzyskał już akceptację służb. Utworzone zostaną też kolejne ośrodki
kwarantanny zbiorowej, do których będą trafiać nowo przyjęte osoby. Miejsca te zostaną
poddane ocenie służb wojewody, a niezwłocznie po ich akceptacji będą tam przyjmowane
kolejne osoby. Nie podajemy adresów tych miejsc do publicznej wiadomości, by zapewnić
piywatność osobom odbywającym kwarantannę.
Zarówno w przypadku obiektu, w którym obecnie przebywają osoby poddane
kwarantannie, jak i nowych ośrodków tego typu. Prezydent Kielc zapewnił, że warunki będą
odpowiednie, a miejsca te - bezpieczne.
Jednocześnie przypominamy, że w ośrodkach kwarantanny wszyscy zobowiązani są do
zachowania

reżimu

sanitarnego:

m.in. utrzymania

czystości

oraz

dezynfekowania

przedmiotów, z których korzystają. Ponadto muszą bezwzględnie przestrzegać podstawowych
zasad.
Osoby przebywające w ośrodkach kwarantanny zbiorowej muszą zachowywać się
odpowiedzialnie i rozsądnie - podobnie zresztą jak we wszystkich innych miejscach."
W uzupełnieniu powyższego komunikatu, informuję ,że do dyspozycji Wojewody
Świętokrzyskiego zostały przekazane dodatkowe obiekty zarówno na kwarantannę, jaki i na
Izolatorium.

Ponadto, od 16 marca 2020 r. Miasto Kielce zapewnia żywność oraz środki do
dezynfekcji osobom przebywającym na kwarantannie, jak również dba o zaopatrzenie osób
starszych i niepełnosprawnych z terenu naszego miasta.
Działania MOPR, w tej materii, są prowadzone według wytycznych służb Wojewody
Świętokrzyskiego,
potrzebujących

zgodnie z instrukcją dotyczącą

objętych

kwarantanną, jak również

pomocy żywnościowej
Wojewódzkiej

dla osób

Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej .
Osoby objęte kwarantanną otrzymują: posiłki całodobowe lub jeden gorący posiłek
(według ich indywidualnego wskazania), produkty żywnościowe, termometry, czajniki, wodę
mineralną, pakiety sanitarne (płyny do odkażania rąk, rękawiczki, ręczniki papierowe, papiery
toaletowe, mydła, worki na śmieci, płyny do dezynfekcji WC itp.) oraz leki i środki
opatrunkowe.
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