
ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2020 

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw opracowania strategii działań 

związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Wojewódzki Zespół do spraw opracowania strategii działań związanych 

ze zwalczaniem epidemii COVID-19 na terenie województwa lubuskiego, zwany dalej „Zespołem”.  

2. Zespół jest organem doradczym Wojewody Lubuskiego. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – 

Przewodniczący Zespołu; 

2) Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Zastępca Przewodniczącego Zespołu; 

3) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim; 

4) Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa lubuskiego; 

5) Przedstawiciel Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Zielonej Górze. 

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Wojewodę Lubuskiego. 

§ 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza standardów i wytycznych związanych ze zwalczaniem COVID-19; 

2) analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie 

województwa lubuskiego; 

3) analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania jednoimiennych szpitali zakaźnych  

i szpitali postawionych w stan podwyższonej gotowości; 

4) opracowanie strategii działania jednoimiennych szpitali zakaźnych i szpitali postawionych w stan 

podwyższonej gotowości; 

5) analiza i ocena możliwości podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów i instytucji i służb 

uczestniczących oraz planowanych do użycia w zwalczanie skutków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

z uwzględnieniem zabezpieczenia potrzeb odpowiedniej liczby personelu medycznego; 

6) określenie strategii postępowania z pacjentami COVID-19 na terenie województwa, 

z uwzględnieniem  możliwości i ról poszczególnych podmiotów leczniczych oraz zasad współdziałania 

między nimi, a także między województwami; 

7) określenie możliwości dyslokacji pacjentów zakażonych oraz z podejrzeniem COVID-19 

z uwzględnieniem transportu pacjentów do odpowiednich podmiotów przez zespoły ratownictwa 

medycznego oraz w ramach transportu międzyszpitalnego; 

8) oszacowanie odpowiedniej liczby testów diagnostycznych, umożliwiających niezakłócone 

funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz laboratoriów COVID-19; 



9) określenie potrzeb i możliwości funkcjonowania zespołów wymazowych; 

10) określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej liczy miejsc kwarantanny zbiorowej 

oraz izolatoriów; 

11) oszacowanie faktycznego tygodniowego zużycia oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia  

w środki ochrony indywidualnej. 

§ 4. 1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego. 

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) ustalanie porządku posiedzeń Zespołu; 

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

4) planowanie i organizowanie prac Zespołu; 

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

6) przekazanie Wojewodzie do akceptacji ocen, analiz i stanowisk; 

7) informowanie Wojewodę o bieżącej działalności Zespołu. 

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Zespołu albo Wojewoda. 

2. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

3. Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie wideokonferencji. 

4. Zespół wydaje opinie i stanowiska zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego Zespół może wydawać opinie i stanowiska w trybie 

obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 6. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie 

z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży. 

§ 7.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 8.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak  

 


