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POLECENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374 z późn. zm.)
polecam Szpitalom samorządowym i państwowym, położonym na ternie województwa
lubuskiego:
1. Wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala,
w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala.
2. Zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)
w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub
chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez
wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy
dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie
algorytmu postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych opracowanego przez
Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji
pacjentów z podejrzeniem COVID-19.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.
zm.) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji
rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu
terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu
medycznego i pacjentów szpitali, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie.
Wyznaczenie m.in. dwóch stref (np. przy wykorzystaniu namiotów): dla pacjentów

bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy COVID-19 zmniejszy
prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta
z SOR/IP. Polecenie powyższe ma na celu minimalizowanie ryzyka zakażeń wirusem SARSCoV-2, które to zakażenia wystąpiły w szpitalach na terenie Polski w ostatnim czasie.
Ponadto, realizacja Polecenia powinna być skorelowana z równoczesnym
wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych
dostępnych środków technicznych.
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Załącznik: Wytyczne Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego
Otrzymują:
1) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
2) 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Żarach i Filią w Żaganiu
3) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z
o. o.
4) "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. Drezdenko
5) NZOZ Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o.
6) SPZOZ Sulęcin
7) SPZOZ Sulechów
8) Szpital na Wyspie sp. z o.o. w Żarach
9) Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. Krosno Odrzańskie
10) Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o. w Świebodzinie
11) Szpital Międzyrzecki sp. z o.o.
12) Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli
13) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
14) a/a

Do wiadomości – z rekomendacją stosowania:
1) NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o. w Skwierzynie
2) Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą sp. z o. o.
3) Nowy Szpital w Szprotawie sp. z o.o.
4) Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o.
5) Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.

Do widomości:
1) Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2) Ministerstwo Zdrowia
3) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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