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Opracowano we współpracy i współdziałaniu z wojewódzkimi służbami, strażami
i inspekcjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
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I. CEL I ZAŁOŻENIA PLANU:
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii określa zadania
poszczególnych organów i służb oraz reguluje system wzajemnego informowania pomiędzy
odpowiedzialnymi instytucjami w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych w tym
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
1. Podstawy prawne opracowania planu:
Art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239): W celu zapewnienia skuteczności
działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii.
Art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464): Wojewoda ( ..) zapewnia współdziałanie
wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie
i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia
oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych
ustawach.
Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1398): Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego
należy: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.
2. Adresaci planu oraz sposoby udostępniania dokumentu:
Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii adresowany jest
do wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz służb, straży i inspekcji
w województwie lubuskim, które zajmują się zapobieganiem wystąpieniu chorób zakaźnych
u ludzi, planowaniem działań na wypadek epidemii, reagowaniem, gdy epidemia wystąpi oraz
niwelowaniem jej skutków. Dokument zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r.,
poz. 1000, 1669, z 2019 r., poz. 730).
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li. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA
MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ
ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŻNYCH U LUDZI:

1. Charakterystyka województwa lubuskiego:
Województwo lubuskie położone jest w środkowo-zachodniej części kraju, zajmuje
powierzchnię 13,985 km2 , co stanowi 4,5% powierzchni kraju. Lubuskie graniczy od północy
z województwem zachodniopomorskim, od wschodu z wielkopolskim i od południa
z województwem dolnośląskim. Granica zachodnia jest granicą państwową z krajem
związkowym Republiką Federalnej Niemiec - Brandenburgią, będąc jednocześnie gramcą
wewnętrzną Unii Europejskiej. Funkcję ośrodków stołecznych województwa pełnią dwa
miasta: Gorzów Wlkp. - siedziba Wojewody Lubuskiego, Zielona Góra - siedziba Marszałka
Województwa Lubuskiego. Województwo podzielone jest na 14 powiatów (w tym dwa
grodzkie), 81 gmin (7 miejskich, 33 miejsko - wiejskich i 41 wiejskich) i 42 miasta.
Region lubuski zamieszkuje ok. 1.018.085 mieszkańców (2,7% ludności kraju)
i dodatkowo 200 OOO osób przebywających okresowo. Mieszkańcy miast stanowią 63,4%
ogółu ludności, mieszkańcy terenów wiejskich 36,6%. Wśród ludności 15,3% stanowią osoby
w wieku do lat 14. Kobiety stanowią 51,3% ogółu mieszkańców, mężczyźni 48,7%.

2. Podstawowe terminy medyczne dotyczące chorób zakaźnych i epidemii:
Definicje określone są w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1239):
choroby zakaźne - choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki
chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie
dla zdrowia publicznego;
choroba szczególnie niebezpieczna

I

wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo

rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma,
ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;
dekontaminacja - proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez
mycie, dezynfekcję i sterylizację;
dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych;
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podejrzany o zakażenie - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego
i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

3. Analiza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:
Potencjalne zagrożenia epidemiczne dla życia lub zdrowia ludzi mogące wystąpić
na terenie Województwa Lubuskiego są systematycznie analizowane i monitorowane przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. i powiatowe stacje
sanitarno - epidemiologiczne.
a) możliwość wystąpienia epidemii grypy:
Wystąpienie epidemii grypy to najbardziej prawdopodobne zagrożenie epidemiczne.
W Polsce liczba zachorowań na grypę waha się, w zależności od sezonu epidemicznego,
od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Grypa należy do najbardziej rozpowszechnionych
chorób zakaźnych na świecie i jest bardzo poważnym problemem medycznym. Zachorowania
notowane są w każdej szerokości geograficznej i w każdej grupie wiekowej. Grypa powoduje
zachorowania o charakterze epidemii, które występują co roku

oraz zachorowania

o charakterze pandemii, które powtarzają się co kilkanaście - kilkadziesiąt lat. Pandemie mają
zasięg ogólnoświatowy i wywoływane są przez nowe typy wirusa grypy. Przyczyną
zachorowań są wirusy grypy klasyfikowane do trzech typów A, B lub C. Do zakażenia
wirusem grypy dochodzi drogą kropelkową, bądź przez kontakt bezpośredni z osobą
zakażoną lub ze skażonymi powierzchniami. Wirus grypy poza żywym organizmem może
przetrwać kilka godzin (około 2-3 godzin). Wirus atakuje górne drogi oddechowe namnażając
się w komórkach nabłonka. Okres inkubacji wynosi średnio 2 dni. Osoba dorosła zakażona
wirusem grypy może zakażać inne osoby przez 3 do 5 dni od chwili pojawienia się objawów
chorobowych, natomiast dziecko może zakażać innych przez 7 dni.
Grypa jest podstępna i niebezpieczna. Uszkadzając śluzówkę w nosie, gardle,
tchawicy i oskrzelach, jednocześnie zaburza funkcjonowanie naturalnych mechanizmów
odpornościowych. Osłabiając układ odpornościowy toruje drogę zakażeniom bakteryjnym,
które mogą doprowadzić nawet do zgonu. Przebieg kliniczny grypy zależy od właściwości
wirusa, wieku pacjenta, jego statusu immunologicznego, współistniejących chorób (np. serca,
płuc, nerek), stanu odżywienia. Charakterystyczne objawy to nagły początek, szybko
pojawiająca się wysoka temperatura, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, ogólnie złe
samopoczucie, objawy ze strony układu oddechowego, tj. katar i kaszel. Mogą dołączyć się
też objawy ze strony przewodu pokarmowego. Zakażenie wirusem grypy jest poważne
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ze względu na możliwość wystąpienia powikłań, które pozostawiają konsekwencje często
do końca życia.
Najczęstsze powikłania pogrypowe to:
•

zapalenie oskrzeli i oskrzelików oraz zapalenie płuc wywołane przez wirus grypy
lub wtórne zapalenia płuc wywołane przez bakterie,

•

zapalenie ucha środkowego grożące częściową lub całkowitą utratą słuchu,

•

zapalenie mięśnia serca i osierdzia,

•

niewydolność nerek, zaostrzenie astmy i alergii, zapalenie opon mózgowych.

•

powikłanie neurologiczne,

•

zaostrzenie chorób przewlekłych.

Grypa ptasia jest chorobą zakaźną występującą wśród ptactwa wywoływaną przez szczep
wirusa grypy typu A. Uważa się, że wszystkie gatunki ptaków są podatne na zakażenie
wirusem grypy ptasiej, chociaż niektóre mogą być bardziej oporne. Zakażenie wirusem wśród
ptactwa wywołuje różne objawy, w tym może spowodować wysoce zakaźną i śmiertelną
postać powodującą epidemie. Ta ostatnia postać jest znana jako „wysoce chorobotwórcza
grypa ptasia". Wirus grypy ptasiej sporadycznie powoduje zakażenia u ludzi. Pierwsze
udokumentowane przypadki zakażenia ludzi wirusem grypy ptasiej typu H5Nl miały miejsce
w Hong-Kongu w 1997 r. W Narodowym Parku Ujście Warty występuje nieprawdopodobnie
duża ilość i różnorodność ptaków, której w takim natężeniu nie spotyka się w innych
zakątkach naszego kraju. W związku z powyższym należy mieć na uwadze możliwość
występowania ogniska grypy ptasiej u ptaków, a w konsekwencji wystąpienia ptasiej grypy
na ww. terenie.
Szczegółowe działania zawarte zostały w procedurze „Działania Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy".
b) zagrożenia wynikające ze specyfiki regionu:

• możliwość wystąpienia ognisk epidemicznych chorób przenoszonych poprzez skażoną
w wyniku powodzi wodę oraz żywność.
Przepływające przez teren województwa rzeki powodują, iż zagrożenie powodziowe
jest duże, występuje niemal corocznie. Typowe dla województwa są powodzie opadowe,
roztopowe i zatorowe. Powodzie dotknąć mogą miejscowości leżące przy rzekach: Odra,
Warta, Noteć, Bóbr, Nysa Łużycka.
Największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi występuje w przypadku zalania
terenów intensywnie zagospodarowanych o funkcji mieszkaniowej i usługowej a zwłaszcza
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c) możliwość zawleczenia rzadkiej choroby zakaźnej:
Proces globalizacji ma duży wpływ na zdrowie ludzi. Zagrożenia zdrowia są
wynikiem nasilającej się migracji ludzi głównie w celach zarobkowych i turystycznych.
Każdego dnia dochodzi do tysięcy kontaktów stwarzających groźbę zawleczenia chorób
zakaźnych

z

najdalszych

zakątków

świata,

a

ponieważ

nawet

najdłuższy

lot

międzykontynentalny trwa znacznie krócej niż okres inkubacji niemal wszystkich chorób
zakaźnych rozpoznanie początków infekcji jest często niemożliwe. Istnieje zatem realne
ryzyko

zawleczenia groźnych, wysoce zakaźnych chorób w tym dotychczas w Polsce

nie występujących.
Według ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie, które łatwo
rozprzestrzeniają się, o wysokiej śmiertelności, powodujące szczególne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i wymagające specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między
innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne.
Chorobą, na którą należy aktualnie zwrócić szczególną uwagę, jest w świetle sytuacji
epidemiologicznej w Afryce gorączka krwotoczna EBOLA (ang. EVD Ebola Virus
Disease). Wywołuje ją wirus z rodziny Filoviridae rodzaju Ebolavirus (EBOV).
Za epidemię EVD w Afryce Zachodniej (Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Senegal,
Demokratyczna Republika Kongo) odpowiadał gatunek Ebolavirus Zaire. Zakażenia wirusem
Ebola charakteryzują się bardzo dużą śmiertelnością.
Informację o aktualnej liczbie przypadków EVD, krajach objętych epidemią oraz
sytuacji epidemiologicznej i

rekomendacjach znajdują się na stronie NIZP-PZH

(www.pzh.gov.pl) i na stronie GIS (www.gis.gov.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące gorączki krwotocznej EBOLA znajdują się
w załączniku nr 6 - Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia gorączką krwotoczną
EBOLA opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, GIS, WHO.
SARS (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome) jest to zespół ostrej ciężkiej
niewydolności oddechowej, przyczyną jest niewystępujący do tej pory u ludzi wirus z rodziny
Coronaviridae, nazwany wirusem SARS. Po raz pierwszy pojawił się w końcu 2002 roku
w prowincji Guandong, na poh1dniu Chin. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, jednak
nie da się także wykluczyć, że może też rozprzestrzeniać się poprzez kontakt z wydzielinami
i przedmiotami z otoczenia pacjenta. Do chwili obecnej śmiertelność w przypadku
zachorowania na SARS jest oceniana na około 7%. Objawy na początku przypominają grypę,
następnie pojawiają się duszności. W około 10-20% przypadków konieczne jest podłączenie
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chorego do respiratora. Zgodnie z zaleceniami WHO pacJenc1 powinni być izolowani,
najlepiej

w

pokojach

z

podciśnieniem,

z

zachowaniem

rygorystycznych

barier

epidemicznych.
d) zagrożenie atakami bioterrorystycznymi
Bioterroryzm

to

zamierzone

ataki

przy

użyciu

czynników

biologicznych.

Zapobieganie temu zjawisku polega na przeglądzie istniejących systemów ochrony
i ograniczaniu w jak największym stopniu zagrożenia dla ludności. Jako broń biologiczna
mogą być wykorzystane czynniki biologiczne, które zostały podzielone na trzy kategorie A, B
i C przez CDC (Centers for Disease Control and Prewention). Do kategorii A należą patogeny
o wysokiej zjadliwości i śmiertelności, łatwe do utrzymania w środowisku, charakteryzujące
się łatwą transmisją między ludźmi, możliwością wywołania paniki i poważnych skutków
społecznych, np. laseczki i przetrwalniki wąglika. Kategoria B są to patogeny o niższej
zjadliwości i śmiertelności, średnio trudne do utrzymania w środowisku. Wymagają
specjalnych

metod

diagnostycznych

1

dokładnego

nadzoru

przebiegu

choroby,

np. w przypadku użycia rycyny. Kategoria C, w której czynniki mogą być przeznaczone
do stosowania na dużych skupiskach ludności, są łatwe do nabycia, produkcji i łatwo
się szerzą. Charakteryzują się potencjalnie dużą chorobotwórczością i śmiertelnością, ponadto
mają duży wpływ na zdrowie populacji, np. gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym,
gruźlica wielolekooporna. Najbardziej niebezpieczne choroby zakaźne, które mogą być
szerzone za pomocą broni biologicznej to:
- dżuma (Pestis) jest ostrą bakteryjną chorobą zakaźną gryzoni i (rzadziej) innych
drobnych ssaków, a także człowieka, wywołaną przez niewytwarzającą zarodniki bakterię
Yersinia pestis. Bakterie dżumy są zaliczane do „klasycznego" arsenału broni
biologicznej. Ich znaczenie wynika z rzadkiego występowania dżumy w krajach
rozwiniętych, dość dużej śmiertelności i powszechnej wrażliwości populacji;
- wąglik (anthrax) jest chorobą zakaźną wywoływana przez bakterię nazywaną laseczką
wąglika (Bacillus anthracis). Zarodniki są wyjątkowo odporne na działanie warunków
zewnętrznych, a w glebie mogą przetrwać nawet kilkadziesiąt lat. Zarodniki rozwijają się
do postaci laseczki dopiero wtedy, kiedy dostaną się do krwi ludzkiej lub zwierzęcej.
Zakażenie następuje poprzez rany, wdychanie lub pobranie razem z pokarmem. Bakteria
nie przenosi się z człowieka na człowieka, nie ma więc potrzeby izolacji chorych. Wąglik
u ludzi może występować pod postacią skórną (ok. 90% wszystkich zakażeń), płucną
i jelitową. Śmiertelność wynosi 50-90%,
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- ospa prawdziwa (Variola vera) - czarna ospa jest wirusową chorobą zakaźną o ostrym
przebiegu wywoływaną przez wirusa Variola Major. Zakażenie następuje głownie drogą
kropelkową, dlatego epidemia bardzo szybko się rozprzestrzenia. Śmiertelność
w populacji wrażliwej wynosi 30%, natomiast u szczepionych 3%. W grudniu 1979 r.
Światowa

Organizacja

Zdrowia

ogłosiła

eradykację

ospy

na

świecie.

Jedno

z największych osiągnięć medycyny - eradykacja ospy i likwidacja powszechnych
szczepień ochronnych - paradoksalnie stworzyło ponowną możliwość zagrożenia tym
wirusem poprzez ewentualne użycie wirusa ospy jako broni biologicznej,
- zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) jest to zespół toksycznych objawów wywołany
działaniem wytwarzanego przez beztlenową bakterię Clostridium botulinum jadu
kiełbasianego na organizm Botulina jest najsilniejszą znaną toksyną pochodzenia
bakteryjnego 0,7-0,9 mg trucizny wdychanej z powietrzem lub 70 mg spożytych
z pokarmem wystarczy do zabicia człowieka o wadze 70 kg,
tularemia (Tularaemia), zwana również dżumą zajęczą, jest ostrą bakteryjną chorobą
zakaźną zwierząt i ludzi wywoływaną przez małą, polimorficzną pałeczkę Francisella
tularensis. Bakteria jest bardzo zakaźna. Jej niewielka ilość (10-15 organizmów) może
spowodować chorobę. Przy udanym ataku aerozolowym, tj. rozpyleniu 50 kg zawiesiny
nad półmilionowym miastem szacuje się ok. 100 tys. poszkodowanych.
Oznaki ataku bioterrorystycznego:
duża liczba niewyjaśnionych zachorowań lub zgonów w pewnym czasie i o podobnych
objawach, dotyczących np. występowania zmian na skórze lub na błonach śluzowych,
objawów uszkodzenia układu nerwowego czy układu oddechowego,
- nagły wzrost zachorowań i umieralności w wyniku znanych chorób,
wystąpienie nietypowych dla czasu i miejsca zachorowań,
pojawienie się dziwnych chorób,
- nietypowy sposób transmisji chorób,
- niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobę endemiczną.
Algorytm

postepowania

oraz

zadania

poszczególnych

służb

zostały

zawarte

w dokumencie „Zasady postępowania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną
chorobą zakaźną lub bioterroryzmem". Informacje na temat aktualnej sytuacji
epidemiologicznej kraju można znaleźć na stronach internetowych: Głównego
Inspektoratu Sanitarnego - adres:

www.gis.gov.pl, Narodowego Instytutu Zdrowia

Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - adres: www.pzh.gov.pl.
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3. Organizuje i wdraża akcję przeciwepidemiczną we współpracy z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy
wykorzystaniu podmiotów ujętych w niniejszym planie.
4. W razie wystąpienia zachorowań na choroby odzwierzęce, podejmuje działania
zmierzające do likwidacji zachorowań wśród ludzi. Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny współpracuje z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.
5. Koordynuje procedurę wnioskowania o wydanie z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno
Przeciwepidemicznych w Porębach materiałów niezbędnych dla jednostek opieki
zdrowotnej.
6. Wnioskuje do Wojewody Lubuskiego o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części.
7. Po odwołaniu Stanu Epidemicznego lub Stanu Zagrożenia Epidemicznego opracowuje
sprawozdanie opisowe z przeprowadzonej akcji przeciwepidemicznej i przesyła
je do Wojewody Lubuskiego.

Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
1. Po uzyskaniu informacji od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pogotowia
ratunkowego przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne z zachowaniem środków
bezpieczeństwa przewidzianych dla poszczególnych patogenów.
2. W przypadku chorób odzwierzęcych powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. W przypadku choroby wysoce zakaźnej dotychczas nierozpoznanej w kraju i w przypadku
epidemii wydaje decyzje obligujące do wykonania obowiązków wynikających z ustawy
(w tym poddania się leczeniu, hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu).
4. W celu zapobieżenia szerzemu się zakażenia lub choroby zakaźnej Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny może w drodze decyzji:
nakazać osobie podejrzanej o zakażenie lub chorobę zakaźną powstrzymanie
się od wykonywania prac lub przebywania w miejscach publicznych;
zakazać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby
gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia;
nakazać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych;
wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych;
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Zadania Starosty / Prezydenta Miasta:
1.

Koordynuje działania we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, w zakresie ograniczenia szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej
na terenie powiatu/ miasta, a w szczególności: rozwija miejsca kwarantanny3 i zapewnia
funkcjonowanie obiektu w czasie odbywania kwarantanny, a także organizuje przewóz
osób do miejsca kwarantanny,

2.

Powiadamia Wojewodę Lubuskiego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego o sytuacji i podjętych działaniach.

Zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim:
1. Współpracuje z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie ograniczenia szerzenia się epidemii na terenie
województwa.
2. Opracowuje i kieruje wniosek Wojewody Lubuskiego do Ministra Energii o uruchomienie
rezerw strategicznych.
3. We współpracy z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
dyrektorem Wydziału Zdrowia, Wydziałem Nadzoru Kontroli przygotowuje decyzje
administracyjne oraz rozporządzenia, dotyczące skierowania do pracy personelu
medycznego i pomocniczego.
4. Pozostaje w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie przekazywania
meldunków i zbierania informacji.

Zadania Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego:
1. Współpraca z dyspozytornią medyczną i jednostkami systemu PRM oraz m.m. PSP,
Siłami Zbrojnymi RP, Policją, Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi (SOR), Zespołami
Ratownictwa Medycznego (ZRM).
2. Koordynacja współpracy jednostek systemu PRM oraz dyspozytorów medycznych
w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek spoza obszaru województwa
lubuskiego.
3

UWAGA! przez organizację m1eJsca kwarantanny należy rozumieć: uruchomienie obiektu, zapewnienie
odzieży dla osób odbywających kwarantannę, organizację wyżywienia, prania, odbioru i utylizacji odpadów,
dezynfekcji oraz organizację pomocy psychologicznej.
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DZIAŁANIA OKREŚLONYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W SYSTEMIE INFORM OWANIA
1.

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego:
./ diagnoza / podejrzenie choroby wysoce zakaźnej (w razie potrzeby konsultacja
z lekarzem dyżurnym Oddziału Zakaźnego w Zielonej Górze);
./ zadysponowanie transportu przeznaczonego do przewozu pacjenta z podejrzeniem
choroby wysoce zakaźnej (wyposażonego w nosze typu BIOBAG);

2.

Lekarz pierwszego kontaktu:
./ diagnoza/podejrzenie choroby wysoce zakaźnej (w razie potrzeby konsultacja
z lekarzem dyżurnym Oddziału Zakaźnego);
./ powiadomienie dyspozytora jednostki Ratownictwa Medycznego o konieczności
uruchomienia transportu (wyżej wymienionego);
./ współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym przy wyznaczaniu
osób z kontaktu do kwarantanny/ izolacji/ hospitalizacji;
./ wezwanie Policji;

3.

Lekarz skierowany do pracy przez Wojewodę:
./ przyjęcie osób do kwarantanny/ izolacji/ hospitalizacji;
./ opieka medyczna nad osobami odbywającymi kwarantannę/ izolację/ hospitalizację;
./ wezwanie Policji w przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego;

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
./ wyznaczanie strefy skażeń;
./ przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego;
./ wyznaczanie osób z kontaktu do kwarantanny/ izolacji/ hospitalizacji;
./ podjęcie decyzji o potrzebie przeprowadzenia dezynfekcji;
./ nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym prowadzonych akcji;
./ powiadamianie jednostek PSP oraz PCZK;
5.

Policja:
./ izolacja zagrożonego terenu;
./ pomoc w transporcie osób do punktów zbiórek osób, medycznych, mieJSC
kwarantanny;
./ udzielenie pomocy w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego;
./ zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
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c) do kwarantanny - czyli odosobnienia osoby zdrowej, która była narażona na
zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych
i wysoce zakaźnych.
d) do kwarantanny osób mających kontakt z chorym/podejrzanym o zachorowanie na
chorobę wysoce zakaźną np. na gorączkę krwotoczną Ebola.
W województwie lubuskim funkcjonuje 1 Oddział Zakaźny w strukturach Szpitala
Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością -ul. Zyty 26; 65 -046 Zielona Góra.
Oddział zakaźny dysponuje 35 łóżkami, w tym 3 izolatkami z wentylacją wymuszoną
działającą na zasadzie podciśnienia.
Numery telefonów:
Centrala szpitala: 68 3 296 200,
Ordynator Oddziału Zakaźnego: 68 3 296 477,
Dyżurka Lekarska Oddziału Zakaźnego: 68 3 296 -478,
Dyżurka Pielęgniarska „B" Oddział Zakaźny 68 3 296 480,
Dyżurka Pielęgniarska „AIDS" Oddział Zakaźny: 68 3 296 481,
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Zakaźnego 68 3 296 482.
Jednostki

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

województwie

lubuskim

dysponują:

(namioty), oraz zestawami zawierający

2 zestawami do dekontaminacji masowej

podstawowe ubranie zastępcze dla osób po procesie dekontaminacji. (690 szt.
stan na dzień 25.11.2019 r.)
Nosze typu BIOBAG znajdują się na wyposażeniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze dla Rejonu Południowego (powiat krośnieński,
zielonogórski, żarski, żagański, nowosolski i wschowski) oraz SP Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. dla Rejonu Północnego (powiat słubicki,
sulęciński, świebodziński, międzyrzecki, gorzowski i strzelecko-drezdenecki).
Zestawienie zbiorcze województwa lubuskiego:
Lp.

Miejsca
przeznaczone do:

Ilość
obiektów:

Liczba osób, które
mogą zostać przyjęte

1.

LECZENIA

8

251 osób

2.

IZOLACJI
KWARANTANNY

37
42

1 734 osób
2 103 osób

3.
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a) MIEJSCA DO LECZENIA
Lp

1.

1.

1.

2.

l.

2.

1.

1.

Nazwa obiektu
użyteczności
publicznej

Adres

Utworzono na
bazie

Powierzchnia
(m2)

Powiat GORZOWSKI
Nowy Szpital w
66-470 Kostrzyn
Oddział
Kostrzynie nad Odrą
n/Odrą,
Wewnętrzny
Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6
Razem 1 obiekt przeznaczony do leczenia z liczbą miejsc - 16
Powiat KROŚNIEŃSKI
66-600 Krosno
Oddział
„Zachodnie Centrum
Odrzańskie
50
Medyczne" Sp. z o.o.
Wewnętrzny
ul. Piastów 3
Razem 1 obiekt przeznaczony do leczenia z liczbą mie_jsc - 5
Powiat MIĘDZYRZECKI
66-300
Szpital Międzyrzecki
Międzyrzecz,
Oddział
Sp z o.o. w
ul. Konstytucji 3
rehabilitacji
Międzyrzeczu
Maja 35
Szpital w
ul. Szpitalna 5
Oddział Chorób
Skwierzynie
66-440 Skwierzyna Wewnętrznych
Sp. z o.o.
Razem 2 obiekty przeznaczone do leczenia z liczbą miejsc - 34
Powiat SŁUBICKI
NZOZ Szpital
Oddział
im. prof. Z. Religi
69-100,
AilT - 4,
68
w Shibicach
ul. Nadodrzańska 6
SOR-2
Sp. z o.o.
Tworzony II Oddział
Pomieszczenia
Szpitala na bazie
na II
Domu
i III piętrze
69-100,
1106,3
Akademickiego
ul. Piłsudskiego 14
Domu
„Arkadia" w
Akademickiego
Słubicach
,,Arkadia"
Razem 2 obiekty przeznaczone do leczenia z liczbą miejsc - 96
Powiat ZIELONOGÓRSKI
Oddział
rehabilitacji
SP ZOZ w
66-100,
Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
i Zakład
Fizjoterapii
Razem 1 obiekt przeznaczony do leczenia z liczbą miejsc - 60
Miasto ZIELONA GÓRA
Szpital
Uniwersytecki im.
Zielona Góra,
Oddział
Karola
ul. Zyty 26
Zakaźny
Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
Razem 1 obiekt przeznaczony do leczenia z liczbą miejsc - 35

Liczba
miejsc

16

5

30
4

6

90

60

35

Powiat KROSNIEŃSKI

1

66-400
Zachodnie Centrum
Oddział
Krosno Odrz.
50
Medyczne
Wewnętrzny
Ul. Piastów 3
Razem 1 obiekt przeznaczony do leczenia z liczbą mie_jsc - 5

5
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Powiat MIĘDZYRZECKI
66-440
NZOZ Nowy
Oddział
Szpital
Skwierzyna,
Geriatryczny
w Skwierzynie
ul. Szpitalna 5
Razem w Powiecie Międzyrzeckim wyznaczono 1 obiekt do kwarantanny
Powiat SŁUBICKI
---Hala Sportowa
Cybinka 69-108,
Zespół Szkół w
1.
150
w Zespole Szkół
ul.Szkolnal 5
Cybince
Kompleks
Pomieszczenia
SportowoKompleksu
Rehabilitacyjny
Górzyca 69-113,
Sportowo2.
przyCentrum
72
ul. Różana 41
Rehabilitacyjne
Spotkań PolskoNiemieckich
go przyCSP-N
w Górzycy
Internat
Młodzieżowego
Ośno Lub. 69Pomieszczenia
3.
Ośrodka
220,
220
Internatu
Socjoterapii
ul. Rzepińska 8
w Ośnie Lubuskim
Rzepin 69-11O,
Internat Zespołu
Pomieszczenia
4.
ul. Wojska
Szkół Ogólnokszt.
362
Internatu
w Rzepinie
Polskiego 30
Razem w Powiecie Słubickim wyznaczono 4 obiekty do kwarantanny
Powiat SULĘCIŃSKI
Pomieszczenia
66-436 Słońsk,
Świetlica Wiejska
1.
hotelowe Sali
100
ul. Parkowa 2
Wiejskiej
Razem w Powiecie Sulęcińskim wyznaczono 1 obiekt do kwarantanny
Powiat ŚWIEBODZIŃSKI
1.
Całodobowy
Wojewódzki
Szpital
Oddział Terapii
Uzależnionych
Specjalistyczny dla
66-213 Skąpe
od Alkoholu
Nerwowo i Psych.
Chorych SP ZOZ
Bud. Nr 59,
wCiborzu
oddz. 3
Razem w Powiecie Świebodzińskim wyznaczono 1 mie_jsce do kwarantanny.
Powiat ZIELONOGÓRSKI
Miejsko-gminny
66-016,
Sala
Ośrodek Kultury
1.
ul. Chrobrego 5
widowiskowa
w Czerwieńsku
Sala wiejska
66-120 Kargowa,
Świetlica
2
Smolno Wielkie106
w Smolnie
Sala wiejska
66-120 Kargowa,
Świetlica
3
Chwalim 77
wChwalimiu
Zespół szkolno66-010 Nowogród
Pomieszczenia
4
przedszkolny,
Bobrzański,
przedszkola
Przedszkole nr 1
ul. Szkolna 6
66-100 Sulechów,
Zespół Szkół
5
Internat
Ponadgimnazjalnych
ul. Kruszyna 1
Razem w Powiecie Zielonogórskim wyznaczono 5 obiektów do kwarantanny.
1.

--

2
2
--

50

20

40

45
155

20
20

85

85

50
20
20
60
80-100
250

35

I.

I

2.

I.

2.

3.

4.

I.

I.

1
2

I

3

Powiat MIĘDZYRZECKI
66-300
Międzyrzecz
Sala wiejska
Sala wiejska
Gorzyca 8
Brójce,
Hala sportowa
Hala sportowa
ul. Polna 1
Razem w powiecie Międzyrzeckim wyznaczono 2 miejsca do izolacji
Powiat SŁUBICKI
Tworzony II
Oddział Szpitala na
69-100 Sh1bice, Pomieszczenia
bazie Domu
ul. Piłsudskiego w II i ill kładce
400
Akademickiego
14
schodowej
,,Arkadia"
w Słubicach
Ośrodek Pomocy
Pomieszczenie
Społecznej 69-108 Cybinka,
SDS „Pod
Środowiskowy
120
Bieganów 11
słońcem" w
Dom Samopomocy
Bieganowie
,,Pod słońcem"
w Bieganowie
Kompleks
Sportowo Rehabilitacyjny
66-113 Górzyca, Hala Sportowa
przy Centrum
220
Kompleksu
ul. Różana 41
Spotkań Polsko Niemieckich
w Górzycy
Technikum Leśne
69-11O Rzepin, Pomieszczenia
4036
Internatu TL
Starościn 34
w Starościnie
Razem w powiecie Nowosolskim wyznaczono 4 miejsca do izolac.ii
Powiat SULĘCINSKI
Obiekt
69-21O
przeznaczony
Gabinet
Lubniewice,
81,4
na działalność
Rehabilitacji
ul. Harcerska 21
leczniczą
Razem w powiecie Sulęcińskim wyznaczono 1 miejsce do izolacji.
Powiat ZIELONOGÓRSKI
Centrum
66-11O
Sportu i
Babimost,
Rekreacji,
Gminny Ośrodek
ul. Gagarina 18,
Babimost,
Zdrowia SP ZOZ
tel. 068 351 20
ul. Żwirki
24
i Wigury 10 A
Razem w powiecie Zielono2órskim wyznaczono 1 miejsce do izolacji
Miasto ZIELONA GÓRA
Pomieszczenia
Zielona Góra,
Bursa Szkolna
Bursy
Botaniczna 60
Zielona Góra
Pomieszczenia
Sala Wiejska Krępa
ul. KrępaSali wiejskiej
Odrzańska 64
Zielona Góra
Pomieszczenia
Sala Wiejska
ul. Zawada Sali wiejskiej
Zawada
Zielonogórska 62
Razem w Mieście Zielona Góra wyznaczono 3 miejsca do izolacji

50
40

90

I

I

90

40

50

250

I

I

430
30
30

1

250
40

I

40
330
38

MIEJSCA KWARANTANNY osób mających kontakt z chory/podejrzanym o zachorowanie
na chorobę wysoce zakaźną np. Gorączkę krwotoczną EBOLA wskazane przez Starostwa
Powiatowe, a zaopiniowane przez PPIS Województwa Lubuskiego:
Rozwiązania
w
zakresie transportu
OPD,
ul. Żelazna 1,
Żagań

Lp.

Powiat

Nazwa Obiektu

Adres

Liczba
miejsc

1

Żagański

Hostel „Arena"

Żagań,
ul. Kochanowskiego 6

14

66-46- Witnica,
ul. Stawna 40

2

66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 42

8

Sulechów,
Al. Niepodległości 19

10

Sulechów,
Al. Niepodległości 19

-

brak

-

-

Ul. Szpitalna 5, 66-400
Skwierzyna

2

Szpital w Nowej
Solo -karetka
transportowa
wyposażona
w indywidualne
pakiety ochrony
biologicznej

2

Gorzowski

3

Gorzowski
Grodzki

4

Zielonogórski
Grodzki

5

6

7

8

Zielonogórski

Nowosolski

Międzyrzecki

Żarski

DPS, Kamień
Wielki - Punkt
Interwencji
Kryzysowej
WSzW Sp. z o.o.
-Pawilon Nr III
SP ZOZ
w Sulechowie,
oddział
w Sulechowie
SP ZOZ
w Sulechowie,
Oddział
Rehabilitacji
Nie ma
możliwości
wydzielenia
obiektu -osoby
będą kierowane
do SP ZOZ
w Sulechowie
Nowy Szpital
w Skwierzynie
-Oddz.
Geriatryczny
Ośrodek
Wczasowy
„Archimedes
Tourist"
Szpital na
Wyspie w
Żarach
-po byłym
oddz. Chirurgii

Głębokie 3, 66-300
Międzyrzecz

8

Żary, ul. Boh. Getta

4

Transport Starostwa
Transport Urzędu
Miasta
Samochód
SpecjalnyAmbulans Sztabu
Ratownictwa w
Zielonej Górze,
ul. Kożuchowska 7

PKS -placówka
terenowa w
Międzyrzeczu,
ul. Pamiątkowa 6,
66-300
Międzyrzecz
Pojazdy
znajdujące się
w jednostkach
organizacyjnych
Powiatu
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Internat przy
Ośrodku
dla Dzieci
z Wadami
Słuchu i Mowy
w Żarach
Strzelecko Drezdenecki

-

10

Słubicki

Dom Studencki
,,Arkadia"
w Słubicach

11

Świebodziński

12

Wschowski

9

13

Krośnief1ski

14

Sulęciński

Żary, ul. Spkojna 2

-

69-100 Słubice

40
II
klatka
schodo
wa

66-213 Skąpe, Cibórz

5

-

-

Gubin, ul. Śląska 35

7

Powiat wyznaczył
środki do transportu

66-213 Skąpe, Cibórz

5

Środki własne

Do SP ZOZ
w Sulechowie

Część budynku
„C'' Zachodniego
Centrum
Medycznego
WSSNiPCh
w Ciborzu

PCU Szpital
Powiatowy
w Drezdenku
Gminy-mają
podpisane
porozumienia
z firmami
transportowymi
PKS Zielona Góraoddz. Świebodzin,
ul. Grottgera 5
Karetka
Transportowa ze
Szpitala z Nowej
Soli wyposażona
w indywidualne
pakiety ochrony
biologicznej

-

VI. POZOSTALE INFORMACJE:
1. Potencjał laboratoryjny struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykorzystywany
do zapobiegania i zwalczania zagrożeń zdrowotnych.
Działalność laboratoryjna na terenie województwa lubuskiego prowadzona jest
w 2 stacjach sanitarno-epidemiologicznych:
1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza
12b, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 722-60-57
2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ul. Jasna 1O, 65-470
Zielona Góra tel. 68 325-46-71 do 75
Laboratoria

posiadają akredytacje

Polskiego

Centrum Akredytacji w

zakresie

wykonywanych badań.
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E
9.

10.

I

I

I

I

11.

12.

PSSE Świebodzin
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
tel. 68 382-07-47,
68 382-43-54
fax. 68 382-23-21
psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
PSSE Zielona Góra
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
tel. 68 325-46-71 do 75
fax. 68 325-50-70
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
PSSE Żagań
ul. Szprotawska 45a
68-100 Żagań
Sekr. 68 477-66-00
Fax. 68 477-66-00
pssezagan@wsse.gorzow.pl
PSSE Żary
ul. Podchorążych 23A
68-200 Żary
Sekr. 68 470-62-58
Fax. 68 470-62-59
pssezary@wsse.gorzow.pl

PPIS
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

660 452 931
tel. alarmowy

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

PPIS

514 010 749

Z-caLPWIS

507 055 962
(tel. alannowy)

PPIS

516 178 372

tel. alarmowy

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

509 609 856

PPIS

501 327 159

tel. alarmowy

696 076 892

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dane teleadresowe Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
adres: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
numer telefonu: 95 7 851 300
numer faksu: 95 7 851 304;
adres e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Dyżurny WCZK
adres: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
numer telefonu: 95 7 851 317 (całodobowo);
numer faksu: 95 728 87 77;
adres e-mail: centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego LUW
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego
adres: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
numer telefonu: 95 7 851 341, 609 792 106 (całodobowo);
numer faksu: 95 7 851 304;
adres e-mail: centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl
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Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
Dane teleadresowe-Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
adres: ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.;
numer telefonu: 95 73811 11, 95 7381211 (całodobowo);
numer faksu: 95 73811 15, 95 73811 16;
adres e-mail: dyżumy@go.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.,
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.
adres: ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp.
numer telefonu: 95 733 8300 (całodobowo);
numer faksu: 95 733 8360, 95 733 83 90;
adres e-mail: komenda@straz.gorzow.pl

Ij
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3. Dekontaminacja pomieszczeń, sprzętów i innych przedmiotów.
UWAGA: Procesy dekontaminacji mogą wykonywać specjalistyczne firmy, których pracownicy
bezwzględnie powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, dostosowaną do
zagrożenia.
Wykaz firm świadczących usługi DDD.
LP.
1

2

POWIAT

NAZWA FIRMY

GORZOWSKI ZIEMSKI

PUH Tadeusz Ciejka
,,Fast Protektor"

GORZOWSKI GRODZKI

PUH Tadeusz Ciejka
,,Fast Protektor"

I.
3

ZIELONOGÓRSKI
GRODZKI*

2.
3.

I.

4

ZIELONOGÓRSKI
ZIEMSKI*

2.

3.

Zakład DDD w Zielonej
Górze
Zakład „RAT"- Radosław
Czekalski w ZielonejGórze,
Zakład „JAGO" - Tadeusz
Jagiełowicz w Drzonkowie
Zakład DDD Marcin
Kostyra w Zielonej Górze
Zakład „RAT" - Radosław
Czekalski w Zielonej
Górze,
Zakład „JAGO" - Tadeusz
Jagiełowicz w Drzonkowie

5

NOWOSOLSKI

Zbigniew Nowak FUH
Szerszeń,

6

STRZELECKODREZDENECKI

Paweł Ciejka PUH Fast
Protector, Gorzów Wlkp.

7

WSCHOWSKI

8

SŁUBICKI

Zbigniew Nowak FUH
Szerszet'1 Modrzyca.
,,LEON" - Leszek Wilczyt'1ski,
Usługi DDD

DANE TELEADRESOWE FIRMY
Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 107/2,
tel. 604 466 325
Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 107/2,
tel. 604 466 325
ul. Żytnia 40; tel. 605 607 333
2. 66-008 Wilkanowo, ul. Wandy
Komornickiej 20 ;tel. 603 503 072;
email: radek-czekalski@tlen.pl*
3. Drzonków; ul. Cisowa 8; tel. 607 288
542; email: jago@}data.pl *
1. ul. Storczykowa 27; tel. 516 023 231
email: dddl02@op.pl *
2. 66-008 Wilkanowo, ul. Wandy
Komornickiej 20;tel. 603 503 072;
email: radek-czekalski@tlen.pl*
3. Drzonków; ul. Cisowa 8;
tel. 607 288 542; email: jago@data.pl *
ul. Orzeszkowej 16,
67-106 Modrzyca.
Tel. 604 168 495, 51O 585 284
Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 107/2,
tel. 604 466 325
ul. Orzeszkowej 16,
67-106 Oty11, tel. 604168495
Ul. Diamentowa 23;Kunowice;
69-100 Słubice, tel. 533 015 510

* Firmy wyraziły zgodę na uczestnictwo w działaniach związanych z zagrożeniem
podejrzenia lub zachorowania na chorobę wysoce zakaźną pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich ochron indywidualnych z rezerw, którymi dysponuje Wojewoda.
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sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Zwłoki zawozi się bezpośrednio
z miejsca zgonu na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.
Po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala, traktując go jako odpad
niebezpieczny (biologicznie skażony).
Uwaga:

./ W pomieszczeniu, w którym leżą zwłoki, nie mogą zbierać się ludzie.
./ Dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami wymienionymi wyżej.
./ Pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty,
z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były
przewożone, poddaje się odkażaniu.
Według art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r., poz. 1239) państwowy powiatowy
inspektor sanitarny może w drodze decyzji nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę
zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała
styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązek stosowania się
do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych - art. 5 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
W razie zgonu na chorobę zakaźną inną niż wymienioną w pkt 1 - 1 O, lecz
powodującą obowiązek przymusowej hospitalizacji, zgodnie z przepisami o zwalczaniu
chorób zakaźnych, do postępowania ze zwłokami stosuje się następujące środki ostrożności,
tj. na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm, a
pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi
była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się
odkażaniu.
dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem,
ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie,
!

do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego,

!

niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie
i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym.
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L _

L.c

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego
z dnia ...............................
w sprawie ogłoszenia stanu epidemii
na terenie Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239) w celu zapobieżeniu
epidemii oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców Województwa Lubuskiego zarządza się
co następuje:
§ 1. Wprowadza się na obszarze Województwa Lubuskiego stan epidemii.
§ 2. Wprowadza się do odwołania:
1. Czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się (zakaz wychodzenia
z domu, zakaz korzystania ze zbiorczej ko
ania przedmiotów lub produktów

2. Czasowe ograniczenie lub zakaz o'r- .
spożywczych.
3. Czasowe ograniczenie funkcj6\t_i,

·

określonych instytucji i zakładów pracy

(przedszkola, szkoły, sklepE.:��owierzchniowe, szpitale).
4. Zakaz organizowania wid��gromadzeń i innych skupisk ludności (kina, teatry,
koncerty i inne przedstawienia).
5. Obowiązek wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich
wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych,
handlowych lub innych obiektów.
6. Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych (określić rodzaj szczepionki,
grupy osób i miejsca szczepień).
7. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków
transportu

do

działań

przeciwepidemicznych

przewidzianych

planami

przeciwepidemicznymi.
§ 3 Zobowiązuje się Szefów służb, inspekcji, straży, kierowników administracji publicznej
oraz mieszkańców do wykonania zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia.
§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3

SP ZOZ w SULĘCINIE

16
1
2
4
1
1
1
10

4

SPZOZ w SULECHOWIE

3
F0161
5

NZOZ szpital im prof. Z. Religi
w SŁUBICACH Sp. z o.o.

100
3
6
3

Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej model IPOP:

-

kombinezon,
buty ochronne,
rękawiczki,
okulary,
półmaska twarzowa P3,
worek na odpady medyczne.

Indyw idualny Pakiet Ochrony Biologicznej:

- kombinezon,
- buty ochronne,
- rękawiczki,
- okulary,
- maska biobójcza - Triosyn,
- worek na odpady medyczne.
Ponadto:
- środki do dezynfekcji skóry,
- środki do dezynfekcji powierzchni i narzędzi,
- fartuchy jednorazowego użytku,
- maski biobójcze,
- rękawiczki jednorazowego użytku.
1. Zestaw ochrony osobistej: ubranie jednorazowe model
CHF5, maseczka model TAKMA TALIMATI z filtrem
w 3 kategoriach FFPl, FFP2, FFP3, ochraniacze na
buty, rękawiczki jednorazowe, worek na odpady
zakaźne, gogle ochronne
2. Rękawiczki jednorazowe
3. Przyłbice ochronne
4. Maseczki chirurgiczne
5. Fartuchy chirurgiczne

2

także przy bezpośrednim kontakcie ze zwłokami chorych na EVD. Mimo iż EBOV nie
przenosi się drogą powietrzną, przy bliskim kontakcie (twarzą w twarz) z chorym nie można
wykluczyć zakażenia drogą kropelkową. Zakaźni mogą być również mężczyźni podczas
kontaktów seksualnych w okresie do 7 tygodni po ich wyleczeniu. W krajach, w których
stwierdzono obecność EBOV u zwierząt (Afryka Zachodnia, Środkowa i Wschodnia)
zakażenie u ludzi może być też następstwem kontaktu z żywymi lub martwymi zwierzętami
(najczęściej małpy, antylopy, nietoperze), a także spożyciem ich surowego lub półsurowego
mięsa jak również innych produktów bezpośrednio skażonych wydzielinami i wydalinami
tych zwierząt. Uważa się, że osoby podejrzane o zakażenie EVD, u których nie doszło jeszcze
do wystąpienia żadnego z objawów choroby, nie stwarzają ryzyka zakażenia dla osób z
otoczenia. Zaraźliwość narasta wraz z pojawianiem się kolejnych objawów� w szczególności
wymiotów, biegunki i krwawień.
1.5.

Definicja przypadku

Kryteria kliniczne: Każda osoba, u której obecnie występują lub występowały przed zgonem
następujące objawy: podwyższona temperatura ciała ORAZ którykolwiek z następujących
objawów: silny ból głowy, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niewyjaśnione objawy
krwotoczne pod różnymi postaciami, niewydolność wielonarządowa LUB osoba, która
zmarła nagle z niewyjaśnionych przyczyn spełniająca kryteria epidemiologiczne.
Kryteria laboratoryjne: Którekolwiek z następujących: wykrycie w materiale klinicznym
kwasu nukleinowego wirusa Ebola, potwierdzone przez zsekwencjonovVanie lub wykrycie
· innego fragmentu genomu wirusa; izolacja wirusa Ebola z materiału klinicznego.
Kryteria epidemiologiczne: Osoba, która w okresie 21 dni przed pojawieniem się
pierwszych objawów przebywała na obszarze występowania zachorowań na gorączkę Ebola
LUB miała kontakt z przypadkiem prawdopodobnym lub potwierdzonym.
Pacjent objęty dochodzeniem
Osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne LUB spełniająca kryteria narażenia
wysokiego ryzyka ORAZ u której występuje którykolwiek z objawów wymienionych
powyżej, w tym gorączka niezależnie od jej wysokości.
Przypadek możliwy
Nie dotyczy.
Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i spełniająca kryteria narażenia wysokiego ryzyka.
Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne.
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Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. oraz
Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych rekomenduje poddawanie
kwarantannie osób z grupy narażenia spełniających kryteria niskiego ryzyka
(przebywających w gospodarstwie domowym, opiekujących się pacjentem lub mających
inny przypadkowy kontakt nie obejmujący narażenia wysokiego ryzyka - (patrz
punkt.1.6)
Na terenie województwa lubuskiego zorganizowana zostanie kwarantanna domowa lub
zbiorowa w izolatce Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze ul. Zyty 26,
65- 046 Zielona Góra lub jednoosobowym pokoju z indywidualnym węzłem sanitarnym·
w obiektach do tego celu przeznaczonych wyznaczonych przez Starostwa powiatowe
(wykaz miejsc wskazanych do kwarantanny - punkt 12).
W wyjątkowych przypadkach dopuszczona jest kwarantanna domowa np. w domu
jednorodzinnym wolnostojącym zamieszkanym tylko przez rodzica z dzieckiem.
3. Badanie diagnostyczne w kierunku EBV
L

Bad�e diagnostyczne w kierunku EBV (badania molekularne) wykonuje Narodowy
Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH metodą RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem
Ebola. Badania wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania ze szpitala
· przesianego wraz z próbkami materiału klinicznego pobranymi od chorego. Wynik
uzyskuje się po 24-72 godzinach od dostarczenia próbki. Badanie może być
. wykonywane tylko u tych pacjentów, u których wystąpiły objawy kliniczne zgodne z
przyjętą definicją gorączki Ebola, a okres od wystąpienia pierwszego z objawów wynosi
3 lub więcej _dni. Przeprowadzenie badania u osoby w okresie inkubacji, u której nie
wystąpiły objawy, prowadzi do uzyskania wyniku nierozstrzygającego, co oznacza, że w
przypadku wyniku negatywnego nie może on stanowić podstawy do wykluczenia
zakażenia wirusem Ebola.
3.1.Pobranie i przesianie materiału w kierunku EBOV.
NIZP-PZH wykonuje badania w kierunku EBOV 24 godz na dobę przez 7 dni w
tygodniu. Przed przesłaniem materiału do badania wymagany jest kontakt telefoniczny z
Zakładem Wirusologii NIZP-PZH (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
tel.22-5421230). Po godzinie 15.00, w godzinach wieczornych, nocnych i w soboty oraz
w niedziele materiał do badań można wysłać bez uprzedniej konsultacji telefonicznej.
Pojemnik z materiałem zostanie przyjęty przez przeszkolonych pracowników recepcji w
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1- naczyrue -zasadnicze zawierające szczelnie· zamknięty materiał kliniczny (należy
przesłać obie próbówki/naczynia zawierające tę samą próbkę),
2- wtórne opakowanie powinno być: (wodoszczelne, odporne na uszkodzenia mechaniczne
zabezpieczające opakowanie zasadnicze oraz w przypadku uszkodzenia opakowania
zasadniczego uniemożliwiające skażenie środowiska; w przypad� materiałów ·płynnych
pomiędzy opakowaniem zasadniczym a opakowaniem wtórnym powinien znajdować się
materiał wchłaniający płyny w ilości wystarczającej do wchłonięcia całej próbki klinicznej
3 -opakowanie zewnętrzne, na którym powinna znajdować się informacja umożliwiająca
szybki kontakt z klientem zlecającym badanie .W stosunku do poszczególnych opakowań
obowiązują następujące zasady:
A. Opakowanie wtórne powinno być wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i
hermetycznie zamknięte. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu
wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich
jednoznacznego oznakowania. Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające
otwarcie go w boksie laminarnym (wymaganie BHP). Przed umieszczeniem w
opakowaniu

transportowym

powierzchnia

opakowania

wtórnego

poWlllil_a

być

wyjałowiona. Dokumentacja dołączona do próbek nie może być UIDieszczana w
opakowaniu wtórnym.
B. Opakowanie transportowe - w przypadku transportu materiałów w warunkach
specjalnych (lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane
w sposób identyfikujący klienta i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w
przypadkach uszkodzenia próbek czy innych zdarzeń losowych.
Dokumentację dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętych kopertach i
przytwierdzonych do opakowania zewnętrznego. Więcej informacji
http ://www.pzh.gov .pl/page/fileadmin/user_upload/zaklady/wirusologia/instrukcja.pdf

środków ochrony indywidualnej, w tym zasad wskazujących, iż każdy fragment skóry
pracownika musi być osłonięty.
b/ Zasady dotyczące zakładania środków ochrony indywidualnej:
Środki ochrony indywidualnej muszą być zakładane poprawnie, w odpowiedniej kolejności,
przed wejściem do miejsc skażonych/izolacji pacjenta i żaden ich element nie może być
poprawiany, zmieniany podczas przebywania w tej strefie. Zakładanie środków ochrony
indywidualnej powinno być nadzorowane przez przeszkolonego do tego celu obserwatora.
c/ Zasady dotyczące stosowania PPE podczas opieki nad pacjentem:
•

PPE musi być poprawnie założone i noszone w czasie opieki nad pacjentem, czyli
trwania potencjalnej ekspozycji w skażonym obszarze. Żaden element stroju nie
powinien być regulowany/dostosowywany podczas opieki nad pacjentem.

•

Pracownicy

ochrony

zdrowia

powlillll

wykonywać

dezynfekcję

rękawic

zewnętrznych używając do tego środków na bazie alkoholu, szczególnie po kontakcie
z płynami ustrojowymi.
• · Jeśli podczas opieki nad pacjentem nastąpi częściowe lub całkowite naruszenie PPE
(np. rękawice zsuną się z rękawów odsłaniając przy tym skórę rąk, nastąpi rozerwanie
zewnętrznej rękawicy, dojdzie do zakłucia bądź zranienia ostrym narzędziem),
pracownik medyczny musi natychmiast udać się do miejsca wyznaczonego do
zdejmowania PPE, gdzie dokonana zostanie ocena narażenia. Jeśli to konieczne należy
wdrożyć plan postępowania na wypadek narażenia na bezpośredni kontakt z wirusem
pracowników medycznych.
d/ Zasady dotyczące zdejmowania PPE:
•

Zdejmowanie PPE jest procesem wysokiego ryzyka, który wymaga postępowania
zgodnie z opracowaną do tego celu· w podmiocie leczniczym procedurą,. nadzoru
wyszkolOnego obserwatora i wydzielonej do tego celu przestrzeni.

• PPE musi być zdejmowane powoli i uważnie, z zachowaniem odpowiedniej kolejności
wykonywanych czynności w celu zminimalizowania ryzyka skażenia: siebie lub
innych wirusem Ebola.
• Procedura zdejmowania PPE powmna być wykonywana krok po kroku, a
poszczególne czynność powinny być ćwiczone również podczas szkoleń i codziennej
praktyki.
Stosowanie dwóch par rękawiczek zapewrua dodatkowe bezpieczeństwo podczas
podejmowania czynności związanych z leczeniem i opieką nad pacjentem, a także podczas
zdejmowania PPE. Jednak stosowanie kolejnych warstw środków ochrony osobistej może
10
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natomiast utrudniać wykonanie czynności w związku z opieką nad pacjentem i zwiększać
ryzyko wystąpienia przypadkowych zakłuć i skaleczeń ostrymi narzędziami (np. ukłuć igłą),
co zwiększa ryzyko ekspozycji na wirusa Ebola. Jeżeli podmioty lecznicze zdecydują się na
modyfikację wytycznych, w tym stosowanie dodatkowych warstw PPE należy rozważyć
wszelkie korzyści i ryzyka takich modyfikacji, a także odpowiednio przeszkolić personel w
zakresie bezpiecznego zakładania i zdejmowanie PPE w zmodyfikowanych procedurach.
4.2. Szkolenia zapewniające prawidłowe korzystania z PPE
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń, na etapie przygotowywania się do przyjęcia pacjenta
chorego na EVD, daje pewność, iż pracownicy medyczni posiadają niezbędną wiedzę i
umiejętności bezpiecznego zakładania i zdejmowania PPE. Bieżące i regularne ćwiczenia
praktyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej, zapewniają
odpowiedni komfort psychiczny i pewność personelu co do ich bezpieczeństwa. Pracownicy
medyczni powinni zostać zobowiązani do wykazania, podczas ćwiczeń praktycznych,
odpowiednich umiejętności w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej,
włączając w to zakładanie oraz zdejmowanie PPE poprzez np. obserwowanie takich ćwiczeń
przez inne wyszkolone osoby. Ćwiczenia takie. powinny się odbywać regularnie przed
. podjęciem się opieki nad pacjentem chorym na EVD. Ponadto w.trakcie .ćwiczeń, pracownicy.
medyczni oraz osoby szkolące powinni nawzajem oceruać swoją sprawność wykonywania
poszczególnych czynności w zakresie stosowania PPE. Szkolenia powinny być przeznaczone
i dostosowane do stopnia wiedzy konkretnej grupy odbiorców.
5. Działania służb/jednostek organizacyjnych związane z postępowaniem w przypadku
zgłoszenia podejrzenia bądź zachorowania na gorączkę krwotoczna Ebola.
Zadania i kompetencje służb/jednostek organizacyjnych w przypadku stwierdzenia lub
podejrzenia gorączki krwotocznej Ebola zostały szczegółowo przedstawione w pkt III
Wojewódzkiego· Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii, natomiast działania

· określonych jednostek organizacyjnych w systemie powiadamiania zawarte są na str. 25.
5.1. Tryb opuszczania miejsca zdarzenia przez zespół RM.

Zespół Ratownictwa Medycznego po przybyciu na miejsce zgłoszenia (ubrany w środki
ochrony osobistej)

postępuje zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi. Lubuski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rekomenduje pozostawienie
jednego członka zespołu na zewnątrz, który wraz z jednym przedstawicielem zespołu PSP
pozostanie w gotowości do przejęcia, poprzez stanowisko do dekontaminacji, noszy
11
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transportowych typu BIOBAG -wraz z pacjentem,

wychodzących

z miejsca ewentualnego

skażenia biologicznego Geżeli dekontaminacja noszy jest możliwa). Pozostali członkowie
zespołu RM również przechodzą przez komorę dekontaminacyjną, zdejmują środki ochrony
indywidualnej zgodnie z procedurą wewnętrzną a następnie ubierają czystą odzież roboczą i
dalej transportują osobę podejrzaną lub chorą do wskazanego przez dyspozytora RM miejsca
hospitalizacji (lista wyznaczonych obiektów pkt 12)
W przypadku, gdy dekontaminacja noszy transportowych nie jest wskazana przez producenta
członkowie zespołu RM przechodzą przez komorę dekontaminacyjna, zdejmują środki
ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą wewnętrzną i zakładają czyste kombinezony.
Zabezpieczeni w ten sposób transportują chorego jw:
Zespół

RM · po

przekazaniu

pacjenta . do

specjalistycznego

oddziału

zakaźnego

i dekontaminacji karetki otrzymuje informacje o decyzji PPIS o obowiązku kwarantanny
i miejscu jej odbycia.
* stanowisko do dekontaminacji zapewma wezwana· specjalistyczna jednostka PSP

1

przeprowadza dekontarninacj ę.
6. Dekontaminacja i dezynfekcja
EBOV należy do wirusów otoczkowych i podobnie jak inne wirusy należące do tej grupy jest
bardziej mażliwy na preparaty wirusobójcze niż wirusy bezotoczkowe. Dlatego do
dezaktywacji wirusa Ebola mogą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta (należy
, zwrócić uwagę · na czas działania) wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które uzyskały
rejestrację Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych jako produkty o pełnym spektrum wirusobójczym. Pełne spektrum
wirusobójcze to skuteczność wirusobójcza potwierdzona w badaniach na co najmniej dwóch
modelach wirusowych: wirusie polio i wirusie adeno zgodnie z normą PN-EN 14476.
Odpowiednia informacja znajduje się w charakterystyce produktu oraz na jego etykiecie.
Dodatkowo można też stosować naświetlanie powierzchni światłem lJV.
6.1. Dekontaminacja środków ochrony indywidualnej jednorazowego i wielorazowego
użytku
Dekontaminacja środków ochrony indywidualnej .służb biorących udział w działaniach oraz
osób powinna odbywać się na stanowisku do dekontaminacji, które na miejscu
zgłoszenia/wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem EVD zapewnia Państwowa Straż
Pożarna.
Działania Państwowej Straży Pożarnej w działaniach związanych z zagrożeniem chorobami
szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi zostały określone w „Zasadach
12

postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami
szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi", zatwierdzonymi przez Komendanta
Głównego PSP i Głównego Inspektora Sanitarnego MSW (styczeń 2015 r.) i mają one
charakter wspomagający działania innych służb.
Państwowy Inspektor Sanitarny składa zapotrzebowanie na wsparcie działań przez siły
i środki PSP do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), które
następnie występuje do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (SKKW)
o ich zadysponowanie. W zależności od miejsca zdarzenia, SKKW dysponuje najbliższą
Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (SGR Chem-Eko). Na terenie
woj. lubuskiego znajdują się dwie takie grupy: w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

Dekontaminacja zostanie przeprowadzona ściśle według procedur wewnętrznych Państwowej
Straży Pożarnej oraz zaleceń Inspektora Sanitarnego MSW wykorzystując sprzęt i środki do
dekontaminacji będący na ich wyposażeniu.

I

i

· Zdejmowanie środków ochrony indywi.dualnej jednor�owego i wielorazowego użytku po.
przeprowadzonej dekontaminacji powinno odbywać się pod nadzorem inspektora sanitarnego,
zgodnie z opracowanymi listami ,kontrolnymi zakładania i zdejmowania środków ochrony
indywidualnej dostosowanymi do. użytego zestawu, w celu zapewnienia, że wszystkie.
czynności zostały przeprowadzone prawidłowo.
Powstałe odpadypo dekontaminacji przeznaczone do utylizacji muszą być zapakowane do
dwóch worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego,
nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z
możliwością jednokrotnego zamknięcia i są traktowane jako niebezpieczny odpad medyczny.
6.2. Dekontaminacja miejsc i pomieszczeń, w których przebywały osoby podejrzane o
kontakt z wirusem EVD.
Dekontaminację należy przeprowadzić w pomieszczeniach i miejscach, w których
przebywały osoby podejrzane o kontakt z wirusem EVD bez względu czy powierzchnie
zostały zanieczyszczone w sposób widoczny.
Dekontaminacja pomieszczeń, w których u osób podejrzanych o zakażenia EVD doszło do
pojawienia się objawów chorobowych EVD takich jak znacznie nasilona wodnista biegunka,
wymioty, krwawienia, masywne krwotoki musi być poprzedzona dokładnym zebraniem
ewentualnego materiału biologicznego (kał, mocz, wymiociny, krew, plwocina).
Zabiegi dekontaminacyjne będą wykonywane:
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w przypadku obiektów użyteczności publicznej (m.in. hotel, motel, kino, teatr,
restauracja) lub obiektów mieszkalnych, dekontaminacja wykonywana będzie przez zakłady
DDD (z którymi zawarto stosowne umowy) lub przez Państwową Straż Pożarną w zakresie
ustalonym w „Zasadach postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia podejrzenia
zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi"
- w przypadku obiektów podmiotów leczniczych dekontaminacje wykonuje personel służby
zdrowia zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
- w przypadku środków transportu podmiotów leczniczych dekontaminacje wykonuje
personel wg własnych procedur;
- w przypadku innych środków transportu używanych do przewom osób z kontaktu i
chorych na EVD dekontaminację będą wykonywać zakłady DDD (z którymi zawarto
stosowne umowy), jednostki Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych lub PSP w
zakresie ustalonym w „Zasadach postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia
podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi".
7. Transport chorego

Transport chorego organizuje koordynator. Państwowego . Ratownictwa Medycznego
karetkami SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wZielonej Górze - Rejon
Południowy oraz Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w.Gorzowie Wlkp.
w wyznaczonych terytorialnie obszarach swego działania - Rejon Północny
Transport odbywa się środkami transportu uniemożliwiającymi przeniesienie zakażenia na
inne osoby.
Personel pogotowia powinien być zabezpieczony we właściwą odzież ochronną (stosownie do
stopnia zagrożenia czynnikiem biologicznym) pokrywającą każdy fragment ciała w celu
zmniejszenia ryzyka zakażenia wtórnego (opisanych w pkt.3)
· Dyrektor (kierownik) pogotowia ratunkoweg9 PRM określa procedurę postępowania w
l ..

przypadku:
a/ transportu pacjenta ze szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną,
b/ wystąpienia masowych zachorowań na choroby zakaźne,
uwzględniając elementy odnośnie:
• odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, w tym ściśle określa zasady ich
zakładania i zdejmowania, warunki środowiskowe umożliwiające m.in. ciągłą kontrolę
bezpieczeństwa poprzez bezpośrednią obserwację pracowników podczas zakładania i
zdejmowania przez nich środków ochrony indywidualnej;
14
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./ Pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty,
z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były
przewożone, poddaje się odkażaniu.
Według art. 33 ust. I. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.) państwowy
powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji nałożyć na osobę zakażoną lub chorą
na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która
miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązek
stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej .służących
zapobieganiu Oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych- art. 5 ust. I pkt 3 tej ustawy.
* UWAGA!· W przypadku zgonu w wyniku zakażenia wirusem gorączki krwotocznej
Ebola zaleca się kremację zwłok!
Zgodnie z wytycznymi ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie
postępowania ze zwłokami · osób · zmarłych na choroby wysoce zakaźne i szczególnie
niebezpieczne, np. gorączkę krw�toczną Ebola zaleca się dokonanie kremacji zwłok,
stosując następujące zasady:
!

czas prżetrzymywania zwłok powinięn być ograniczony do minimum.

!

ciało nalezy umieścić w podwójnym wodoszczelnym wórku odpornym na rozerwanie
(grubości co najmniej 150 �m, odpowiednio opisanym z oznaczeniem zawartości
materiału wysoce zakaźnego). Należy to zrobić w miejscu zgonu. Nie należy usuwać
dostępów naczyniowych, cewników, rurki tracheotomijnej, itp.

!

powierzchnie zewnętrzne worków powinny być poddane dezynfekcji.

!

ciało należy jak najszybciej przetransportować do kostnicy (docelowego szpitala
zakaźnego lub szpitala, w którym funkcjonuje oddział zakaźny wg wskazań lekarza
Ratownictwa Medycznego)

!

każdorazowo

służby

sanitarne

�zpitala

powmny

zostać

poinformowane

o przenoszeniu zwłok i o miejscu ich dostarczenia.
!

osoby zajmujące się przygotowaniem ciała do pochówku powmny przestrzegać
reżimu sanitarnego, używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
Nie należy otwierać zamkniętych worków ani wyciągać z nich ciała. W przypadku
wycieku płynu zanieczyszczoną powierzchnię i pomieszczenie należy poddać
dekontaminacji. Zamknięte w worku ciało należy umieścić w hermetycznej
plombowanej drewnianej trumnie, wykonanej z materiałów łatwopalnych, w której
następnie należy dokonać kremacji.
16
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W kontakcie ze zwłokami pacjentów zmarłych z powodu zakażenia lub podejrzenia
zakażenia wirusem Ebola należy stosować te same środki ochrony osobistej, jak przy
kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie tym wirusem.

8.1.Transport zwłok
Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne, określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U Nr 249, poz. 1866).
9. Utylizacja materiału zakaźnego
Utylizacji podlega wyposażenie jednorazowego użytku, sprzęt, który uległ uszkodzeniu oraz
elementy wskazane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, które uległy skażeniu lub
były wykorzystywane w strefie potencjalnego zagrożenia gorączką krwotoczną Ebola.
Proces utylizacji polega na zabezpieczeniu odpadu w workach jednorazowego użycia z folii
polietylenowej koloru czerwonego, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych . na
działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia. lub
dużych pojemnikach (najlepiej czerwonych) jednorazowego użycia; sztywnych, odpornych
na działanie· wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub · przecięcie do zbierania
odpadów medycznych o ostrych . końcach i krawędziach, odpowiednio oznakowanych
„ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE", i przekazaniu ich firmie zajmującej się utylizacją
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.
zm.) zakaźne odpady medyczne unieszkodllwia się przez termiczne przekształcanie w
spalarniach odpadów niebezpiecznych.
Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalamiach
odpadów.
Wykaz firm odbierających odpady został ujęty w Wojewódzkim Planie Działania na wypadek
wystąpienia epidemii.

10. SCHEMATY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB
ZACHOROWANIA NA GORĄCZKE EBOLA
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KRYTERIA A
Czy csoba miab b�zpośredni konta:..� z chorym,
u którego pot.,ier<lzono Ellotę lub os®ą 110llejmmą
o zachorawarne too z�Jłokami osOO}� zmartaj na Ebofę?

KRYTERIA B
Czy osoba przebyw3b \U ciągu os-�tnieh 21 dni w
kr�j;1ch objętych epidemią?
/u:g staou na 1 7.10.2()14 - .f kraje: Siem, Leom,,
L.iberia1 Gn'inea i Demakra!yczna Repubiu..a Ko::ga}
Aktualna lista r.rajln'! ma]auje się na stro.'lie
U!'\�'W.gi5°.gD'l�P,'

KRYTERIA C
Czy wyst:(pił co n;ajmniej JEDEN z obja•:,ów:
gorącZka >36.G'C. silny ból glO\"J', bóte mięśni.
wymioty, biegun.ka. ból brzucłla, nie mające innyctt
pfZ!Jczyn samoistne kf!Nawienia.1\•�łle,•ry kr1;i
/np. pod!;�óme, n, o/J/ębie Dkm ś/uzcmych,
sln!a.:,a bez wczef.riiejszego uraz.u).

TYLKO KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA B

Od pocjento bez objowów
chcroJJowych, ille ze stwier
dzonym n.1rażeniem n.i z.ikaa
żenle nilleż:y:

Od pacjenta b�z objawów,
który przebywał w ciągu
osbtnich 21 dni w krajach
objętyc h epidemią należy:

1. Uzyskać. dane osobowe
0mię, nazwisko, adres I \e\e.
fon) pacjenta.

1. Uzyskać dane osobowe
(imię, nazwisko, adres I tele
fon)_

2. Poinformować pacjenta,
aby pozostał w miejscu aktual
nego pobytu I oczeklwal
na kontakt ze strony centrum
zarządzania kryzysowego
w UrzęciZie WojewódZklm.
klóry pełni całodobowy clyżur.

2 Poinformować taką osobę o:
a) konieczności prowadzenia
u siebie samoobserv.·aql przez
okres 21 dni od czasu powrotu
z terenu objętego epidemią.
w tym c0<1Zlennego (rano I wie
czorem} pomiaru lemperatury_

3. Powiadomić \voje•.,,.ódZkie
centrum zarządzania kryzyso
we.go, o którym mowa w pkt 2
o konieczności ob]ęcia osoby
kwarantanną Indywidualną

b) koniecznoSci skontaklowa
nia się z numerem 999 lub 1'12
w przypadku zaobserwowania
w ciągu 21 dni po powrocie z
terenu objętego epidemią któ
regokolwiek z następujących
objawów: gorączka >38,G"C.
silny ból g!OW')'. bóle mięśni.
wymioty, biegunka, ból urzu.
cha. nie mające Innych przy
czyn samoistne kr.vawie
nialwyleW)' kr.vl (np. poclskór
ne. w obrębie błon .śluzowych,
slniaki. bez wczeSniejszego
urazu} i poinform0\.'13nla o tym
dyspazylora_

4. Niezwłocznie poinformował
powiatow� stację sanit:Jmo
-epidemiologiczną (PSSE)
o osobie narażonej na zakaże
nie na czynny catoelollo..vo
numer alarmovry.

c) ulotce informacyjnej
zamieszczone] na s tronach
\'/V\•w.gis.gov.pl lub przekazać
ulotkę.
3. przekazać dane osob01.ve
takiej osaby do powiatowej
stacji sanitamo..epidemiolo-
gicznej (PSSE) na numer alar
mowy czynny całodobowo.

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

Od p:acjenb z objaw;arni chorobowymi, który powrócił z kraju
objętego epidemią) LUB pacjent,, z objaw;rml chorobowymi,
który zgloszo kontakt z chorym no Ebolę należy:
1. uzyskał dane osobowe (imię. nazi:11Sko. adres i telefon) pacjenta.
2. Poinformo·::ać pacjenta, ilby unikał kontaktu z innymi osobami oraz
pozostał w miejscu aklllalnego pobytu do czasu przyjazdu zespołu
ratownictwa medycznego.
3. Wydać zespołowi ratownictwa medycznego dyspozycję wyjazdu
ambulansem umożliwiającym przewóz chorego w warunkach zapew
niających Jego Jzolagę (ambulans wyposazony w iZolacyjne nosze
transportowe oraz oelpowlednie środki oChrony osobiS1ej).
4. Wydać zespołowi ratmvnictwa medycznego dyspozycje co do doce
lowego miejsca, w �Jórym pacjent będzie hospitalizowany w warun 
kacn 1zo1aq1, w szpitalu \\'Skazanym prze.z. woje,..,1oaę.
5. Niezwłocznie poinformować szpital, o którym mowa w pkt. 4 o skie
rmvnniu do niego pacjenta podejrzanego o zachorowanie na Ebolę.
6. Niezwłocznie poinrormoi.•;a( µowiatm·.·� stację sanitamo--epie3emiolo
giczną (PSSE) o osoDie podejrzanej o zachOrowanie na Ebolę na
czynny całodobowo numer alarmowy.

Całodobowe numery alarmowe
PSSE:
WSSE:
WCZK:
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KRYTERIA A
Czy osoba miała bezpośredni konl:lh"t z chorym,
u którego por.,;erazono Ebolę lub osobą podejrzaną
o zachorowanie lub zwłokami osoby zmarłej na Ebolę?

(należy 21'.'e'}'fflt.mY.ić charakter; miejsce kontaktu}

KRYTERIA 8
C-q osoba przebywała 1•1 ciągu ostatnich 21 dni w
krajach objętych epidemią?
(wg stanu na 17.10.2014. 41:raje: Sierra Leone,
UDeria, Gwinea i DemoJvatoJC2!13 Republika Konga)

Aktualna lista lf.rajó,�· znajduje się na stronie
1� ww.gfs.gm•.p/
1

KRYTERIA C
Czy wystąpił co najmniej JEDEN z objowól'I:
gorączka >38,6'C, silny ból głowy, bóle mięśni,
wymioty. biegunka, ból brzucha. nie mające Innych
przyczyn samoistne krwawienia/Wylewy kTVli
(np. podskórne, w obręDie błon śluzow)'ch,

sifliaki bez wcze.Sniejszego urazu).

TYLl<O KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA 8

U osoby bez obja\'/ÓVI choro
bowych, ale ze zgłaszanym
przez ni� narażeniem
n.1 z:ikaż!nie należy:

Od pacjenta bez objawól'I,
który przeby\'/al w ciągu
ostatnich 21 dni w krajach
objętych epidemią należy:

1. Zebrać dane osobowe pa
cjenta (imię, nazwisko, adres,
telefon).

1. uzyskać dane osobowe
Omię. naz-,•.1sko, adres i telefon)

2_ Niezwłocznie poinformować
powiatową stację sanitarno
-epidemiologiczną (PSSE)
o zdarzeniu na czynny c;1!0dobowo numer alarmowy.
3. Do czasu podjęcia przez
PSSE decyzji o dalszym postę
powaniu w stosunku do pa
cjenta (objęcia go kwarantanną
lub Indywidualnym nadzorem
epidemiologicznym) pacjent
powinien być umieszczony
w oddzielnym pomieszczeniu)
4. Powiadomić runkcjonujące
całodobowo wojewódzkie cen
trum zarządzania k�,zysa/iego.
5. Poslępowat zgodnie z otrzy
manymi instrukcjami z woje
wódZkiego wydziału zarządza.
nia kryzysowego i PSSE

2. Poinfonmowat taką osobę o:
a} konieaności prowadzenia u
siebie samoobserv.·acji przez
ok.res 21 dni od czasu powrotu
z terenu objętego epidemia, w
tym codZiennego (rano i wie
czorem) pomiaru temperatury.
b) �onieczności skonlaktowa
nia się z numerem 999 lub 112
w przypadku zaobserNo.vania
w ciągu 2"1 dni po powrocie z
terenu objętego epidemią któ
regokolwiek z następujących
objawów: gorączka >38,6'C.
silny ból głowy. bóle mięśni.
wymioty. biegunka, ból brzu
cha, nie mające innych przy
czyn samoistne krv.•awie
niahvylewy krwi (np. podskór
ne, w obrębie błon śluzowych,
siniaki, bez wcześnleJ.szf:go
urazu) i poinformowania o tym
dyspozytora
c) ulotce infonmacyjnej
zamieszczonej na stronach
w-..w,.gis.goY.pl lub przekazał
ulotkę
3. przekazać dane osobowe
Jakiej osoby do powiatowej
stacji sanitarno-epidemiolo
gicznej (PSSE) na numer alar
mowy czyMy całodobowo.

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

U pacjenta z objawami chorobowymi, który powrócił z kraju
objętego epidemią (B i C) LUB zgłasza kontakt z chorym
n, Ebolę (A i C) należy:
1. w celu zmlnimanzowania ryzyka przeniesienia zakażenia na inne
osoby, do chwili przybycia zespołu ratownictwa medycznego nale2y
po2ostawić pacjenta w gabinecie, w którym został przyjęty lub gdy po
dejrzenie zostało powzięte w Innym pomieszczeniu (rejestracji. pocze
kalni ltd.) umieścić go w oddzielnym pomieszczenia (o Ile to możliwe
z dostępem do toalety).
2.Niezwlocznle polnformowat dyspozytora medycznego Pańsf.'lo1•1ego
Ratownic�va Medycznego (numer alanmowy 999 lub 112, lub inny
1•1skazany przez wojev,odę) o podejrzeniu zachorowania na Ebolę.
Dyspozytor po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyZję o wysianiu
zespołu ra1ownicf,•1a medycznego wyposażonego w ambulans przy
stosowany do przewozu chorego w warunkach zapewniających jego
iZolację.
3.Niezwlocznie poinfom1owaC powiatową stację sanitarno-e pidemiolo
giczną (PSSE) o zdarzeniu na czynny całodobowo numer alanmowy.
4.Postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od PSSE, w tym
rozpocząć zbieranie danych personalnych (kontaktowych) pacjentów,
którzy mogli mieć kontakt z chorym, w celu ewentualnego objęcia Ich
indywidualnym nadzorem epidemiologicznym lub kwaranlanną.
5. w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta I koniecz
ności udzielenia mu na�·cnmiastowej pomocy medycznej przed przy
jazdem zespołu ratO\·mictwa medycznego, należy zastosować Srodki
ochrony osobistej, które zabezpieczą przed bezpośrednim kantakiem
z 1ry<1ziefinami i wydalinami chorego.

Całodobowe numery alarmowe
PSSE:
WSSE:
WCZJ<:
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KRYTERIA A
czy osoba miała bezpośredni kont;!k1 z chorym,
u klórefta pomerdZono ElJolę lub osobą po:Jejlzarr.J
o zacoorowanie lll!> z.,,Joliarni 0500'/ zmarłej na EbOlę?

KRYTERIA 8
Czy osotla przebywab w ciągu osl.ltnith 21 dni w
krajach objętych epidemią?
(wg stanu na 1 710.2014.
4 t.raje: Sierra Leone,
Uberia, Gwinea I Oemol<m/)'1:zna Repu/Jlli<:J Konga)
Aktualna li.st:; krajów zna]da]e się na si1'0nie
�'.''tlt�·.gts_gov.pł

KRYTERIA C
Czy wyst�pil co najmniej JEDEN z objawów:
gorączl<a >38,6'C, silny ból głowy, bóle mięśni,
\'/}'mioty, biegunka, ból brzueha, nie mające Innych
przyczyn samoistne luwa·:lienialvl\�e\',y kwli
/np_ podskórne, w o!JfęDie b/On ślazowych,

siniaki bez wcześr:ieJs:z.e-go urazJJ).

TYLKO KRYTERIA A

TYLKO KRYTERIA B

KRYTERIA B+C

KRYTERIA A+C

U osoby bez objawów choro
bowych, ale ze zgłaszanym
przez n_ią n.i:rażeniem
na zakażenie należy:

Od osoby bez objawów,
która przebywała w ciągu
ostatnich 21 dni w krajach
objętych epidemią należy:

U pacjenta z objawami chorobowymi, który powrócił z kraju obję
tego epidemią) LUB pacjenta z objawami chorobowymi, który
zgłasza kontakt z chorym na Ebolę należy:

1- Zebrać dane: osobowe nara
żonego (imię, nazwisko. adres.
telefon).

1. uzyskać dane osobowe
(imię, nazwisko. adres i telefon).

1. w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia zakażenia na inne
osoby, do chwili przetransportowania Chorego do szpitala, należy po
zostawić Ją w pomieszczeniu pełniącym funkcję filtra epidemiologicz
nego lotniska.

2. Niezwłocznie poinformować
gr.inic:zną/powialową stację
santtamo-epidemiologiczną
(GSSE/PSSE) o zdarzeniu
na czynny całodobowo numer
alarmowy.
3. Do czasu podjęcia przez
GSSE/PSSE decyzji o dalszym
postępowaniu w stosunku
do pacjenta (objęcia go kwa
rantanną lub indywidualnyn1
r.adzorem epidemiologicznym)
osoba powinna być umieszczo
na ·w octctzielnym pomieszcze
niu oraz poinformowana o dal
szym sposobie postępowania.
4. Powiadomić funkcjonujące
całodobowo wojewóctz.kie cen
trum zarządzania t.ryzysowego

2. Poinformować taką osobę o:
a) konieczności prowadzenia
u siebie samoobserv„acp przez
okres 21 dni od czasu powrolu
z terenu objętego epidemlq,
w tym codziennego (rano i wie
czorem) pomiaru temperatury,
b) konieczności skonlaklowa
nia się z numerem 999 lub 112
w przypadku zaobserwowania
w ciągu 21 dni po powrocie z
terenu objętego epidemią któ
regokolwiek z następujących
objawów: gorączka >38,6'C,
silny ból glO\'r/, bóle mięśni.
wymioty, biegunka, ból brzu
cha, nie mające inni•ch przy
czyn samoistne krwawie
nia/wylewy krwi (np. podskór
ne. w obrębie błon śluzm•,ych,
siniaki, bez wcześniejszego
urazu) I poinformowania o tym
dyspozytora.
c) ulotce informacyjnej
zamieszczonej na stronach
www.gis.gov.pl lub przekazać
Ulotl<ę.
3. paekazać dane osobowe
takiej osoby do powiatowej
st;Jcjl sanltamo-epldemiolo
gicznej (PSSEJ na całodobowy
numer alarmowy.

2. Umieścić chorego w izolatorze tr.mspor1owym i przewieżć go
do szpitala wskazanego przez wojewodę.
3. w przypadku. gdy lotnisko nie dysponuje IZolatorem transportowym
poinformować dyspozytora medycznego Pań�łlowego Ratownlc�va
Medycznego (numer atarmowy 999 lub 112. lub inny wskazany przez
wojewodę) o podejrzeniu zachor0\·1anta na Ebo� 11· celu zorganiZowa
nia transportu w warunkad1 izolacji.
4. Niezwłocznie poinformować graniczną lub powiatO\vą stację santtar
no-epidemiologiczną (GSSE/PSSEJ o zdarzenJu na czynny calodob<>
wo numer a1::1rrnm·JY.
5. Postępować zgodnie z instrukcjami" olrzymanymi od GSSE/PSSE.
zebrać wypełnione Karty fokalizacji pasażera. uzyskać listę pasażerów
wraz z informacją o miejsOJ katctego z pasażerów oraz dane persone
lu pokładowego.
6. w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia cnorego i koniecz
ności udZielenia mu natychmiastowej pomocy medycznej przed przy
jazdem transportu medycznego, należy zastosować środki ochrony
osobistej, które zabezpieczą przed bezpośrednim kontaktem z wydzie
linami i v.ryctalinami chorego_

Całodobowe numery alarmowe
PSSE/GSSE:
WSSE:
WCZK:
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UMOWA

-------- .

·zawarta w Gorzowie Wlkp. dnia 2 lutego 2015 r. pomiędzy:

Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. pny ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
reprezentowanym przez:
Sabinę Ren - Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
zwanym dalej 11 Uż:yczającym"
a

(

Samódżielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Goriowie Wlkp.
ut. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp-, reprezentowaną przez:

. ·······4'···-�-------··...·····································•····••······•······•···•············..·•···················•·····..·•··••····· ...··•· ··•· ··········· ........................
zwanym dalej 11 Biorącymw użyczenie''.
\

�

§1. Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie § 3 ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r_ w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażane są jednostki budżetowe (Dz. U . Nr
114, poz. 761}.
§2. Użyczający przekazuje biorącemu w Ldyczenie w bezpłatne używanie komorę transportową (bio�
bag), kombinezon Pro-Chem Ili F HL, rękawice 730 Cametrii Velours, urządzenie filtrowentylacyjne
Pronow s.c., filtr PF 10 P3 wg załącznika - protokół WOJ/1/2015 w celu realizacji zadań związ�mych
ż bezpieczeństwem ludności na terenie województwa lubuskiego, a biorący w użyczenie przedmioty
umowy przyjmuje.
§3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie
· za porozumieniem. Ponadto każda ze stron może rozwiązać ninie}szą umowę z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
§4. Biorący w· użyczenie o�wiadcza, ie odebrał przedmioty umowy, zapoznał si� z ich stanem i
stwierdza, ie są one przydatne do użytku.
§5. Biorący w uiyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem,
ie utrzyma je w należytym stanie, że nie odda ich do korzystania innym osobom nieuprawnionym.
oraz, że wykona na własny koszt wsi.elkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotów w stanie
nie pogorszonym.
. §6. Zwrot przedmiotu umowy następuje na podstawie

protokołu zdawczo - odbiorczego.

§7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności:
§8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każd.,.; ze .stron.
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