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Kierownik placówki zapewniającej 

schronienie

wszyscy w województwie

 Szanowni Państwo,

tegoroczny okres jesienno-zimowy stawia przed nami szczególne wyzwania. W tym trudnym czasie 
poważnie narażone na utratę zdrowia/życia są osoby bezdomne. Wiele osób zmagających się 
z kryzysem bezdomności przebywa w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. W dużej 
mierze są to osoby w podeszłym wieku, z licznymi przewlekłymi schorzeniami.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia 
przekazuję  - do bezwzględnego  stosowania - przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki 
Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - Procedurę dla podmiotów 
prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcję 
postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

W aktualnych rekomendacjach – zaleca się przygotowanie pomieszczenia izolacyjnego (w placówce 
lub poza nią) dla osób podejrzanych o zakażenie oraz miejsc odosobnienia dla osób nowo 
przyjmowanych. 
Miejsca odosobnienia – w których potencjalny mieszkaniec przebywa przez okres 10 dni -  powinny 
być tworzone z uwzględnieniem infrastruktury jednostki samorządu terytorialnego lub danej placówki, 
w porozumieniu z podmiotem prowadzącym. 

Mając na uwadze, dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa i nierzadko, konieczność  - przebywania 
osoby bezdomnej w przestrzeni publicznej – proszę o wzmożoną koordynację  działań i współpracy 
wszystkich lokalnych służb tj. policji, straży miejskiej, gminnej, pracowników ośrodków pomocy 
społecznej i wolontariuszy.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową systematyczną współpracę. Liczę, że podjęte działania wpłyną 
na bezpieczeństwo i przyczynią się do skutecznej walki z  rozprzestrzenianiem się wirusa.

            Z poważaniem 

Zał. – procedury XI.2020 r.

                  

WOJEWODA LUBUSKI                                              Gorzów Wlkp., 06 listopada 2020 r.

        Władysław Dajczak 
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