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Szanowni Państwo,

obecna sytuacja epidemiczna w kraju wymaga zintensyfikowanych działań mających na celu 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przekazane dotychczas zalecenia oraz 

utrzymywanie reżimu sanitarnego wpłynęło na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 

w lubuskich domach pomocy społecznej. Pomimo dotychczas podejmowanych restrykcji pojawiają 

się nowe ogniska zakażeń. 

Zasadnym jest zatem utrzymywanie wprowadzonych ograniczeń i podejmowanie zintensyfikowanych 

działań w celu skutecznego i efektywnego przeciwdziałania pojawianiu się nowych ognisk zakażeń 

w domach pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę pismo Pani Iwony Michałek, Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące bieżącego funkcjonowania 

domów pomocy społecznej (znak DPS-V.070.556.2020.JS z 21.09.2020r.)  rekomenduję: 

 podjęcie działań mających na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu mieszkańców 

domów pomocy społecznej z osobami spoza domu. W trosce o zdrowie 

i bezpieczeństwo mieszkańców, rekomenduję ograniczenie odwiedzin osób z zewnątrz, 

przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom domów dostępu do urządzeń 

umożliwiających kontakt z bliskimi, rodziną, środowiskiem lokalnym oraz realnej 

możliwości skorzystania z tych urządzeń. Istotnym jest również cykliczne 

uświadamianie mieszkańców na temat możliwych zagrożeń wynikających 

z podejmowania aktywności poza DPS, w związku z obecną sytuacją epidemiczną 

w kraju; 

 przyjmowanie nowych mieszkańców do domu pomocy społecznej zgodnie z  

warunkiem określonym w §12a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1356 z późn.zm.), tj. po uzyskaniu negatywnego 
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wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w  

terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do DPS;

 czasowe odseparowanie nowo przyjętych mieszkańców od pozostałych osób, a także  

ograniczenie liczby personelu, który będzie miał bezpośredni kontakt z nowo przyjętym 

mieszkańcem;

 wprowadzenie zmian w zakresie zasad funkcjonowania domów poprzez m.in. 

wydzielenie stref dla poszczególnych grup mieszkańców, podziału kadry na zespoły 

opiekujące się tymi samymi mieszkańcami, wprowadzenie rotacyjnego trybu pracy 

personelu DPS, zarówno jako działań profilaktycznych jak i już po wykryciu zakażenia. 

Powyższe może w sposób znaczący wpłynąć na maksymalne ograniczenie liczby 

zakażeń nawet w przypadku wystąpienia zakażenia na terenie domu. 

Szanowni Państwo,

ufam, że stosowanie wskazanych rekomendacji przez domy pomocy społecznej poprawi 

bezpieczeństwo mieszkańców i personelu tych jednostek a także wpłynie na  efektywne 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Przypominam o obowiązku niezwłocznego informowania moich służb o każdym przypadku 

podejrzenia lub wystąpienia zakażenia na terenie DPS. 

Jednocześnie życzę Państwu  oraz wszystkim pracownikom dużo wytrwałości, zdrowia i siły 

w tym trudnym, wymagającym czasie.

Z poważaniem 

WOJEWODA LUBUSKI

    Władysław Dajczak

Do wiadomości:
Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej 
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