Kraków, 16 marca 2020 r.

Znak sprawy:
WB-I.6333.81.2020
POLECENIE NR 9/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Starostowie i Prezydenci Miast
na prawach powiatu województwa małopolskiego
/wszyscy/

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) oraz w nawiązaniu do polecenia z dnia 14 marca 2020 r. (WN-IV.0121.1.2020) w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2 oraz w nawiązaniu do polecenia z dnia 14 marca 2020 r. (WN-IV.0121.1.2020)
polecam
1) pozostawanie w stałej gotowości do uruchomienia wyznaczonych miejsc
kwarantanny zbiorowej;
2) uruchamianie poszczególnych miejsc kwarantanny zbiorowej w terminie do
sześciu godzin od powiadomienia właściwego miejscowo Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego o takiej konieczności, dokonanego przez Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3) bezwzględne stosowanie uregulowań, określonych w Wojewódzkim planie
działania na wypadek wystąpienia epidemii, które odnoszą się do starosty,
prezydenta miasta na prawach powiatu, w tym w szczególności tych, które
postanawiają co następuje:
„Starosta Powiatu /Prezydent Miasta na prawach powiatu:
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:
 organizuje miejsca kwarantanny i zapewnia funkcjonowanie obiektu w czasie
odbywania w nim kwarantanny, przy czym przez organizację miejsca kwarantanny
należy rozumieć: uruchomienie obiektu, zapewnienie noclegu dla osób
odbywających kwarantannę, organizację wyżywienia, odbioru odpadów, itp.;
 wyznacza osoby do pracy w obiekcie kwarantanny, które decyzją Wojewody
Małopolskiego będą skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, przekazuje listę
wyznaczonych osób do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, koordynuje nawiązywanie
z wyznaczonymi osobami stosunku pracy;
 organizuje przewóz osób do miejsca kwarantanny;
 przeprowadza szkolenia na stanowiskach pracy dla pracowników skierowanych do
pracy w obiektach kwarantanny. Z uwagi na konieczność posiadania specjalistycznej
wiedzy z zakresu organizacji i techniki stosowania środków ochrony osobistej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy dla miejsca kwarantanny
zapewnia pomoc w tym zakresie;
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 zapewnia środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju zagrożenia oraz
odpowiednie środki dezynfekcyjne o pełnym spektrum działania (używane przez
jednostki Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach prowadzenia procesów
dezynfekcji) na potrzeby działań przeciwepidemicznych, a w szczególności
zabezpieczenia miejsc kwarantanny;
 w razie potrzeby zapewnia na podstawie wcześniej zawartych umów: odbiór odpadów
niebezpiecznych, właściwy pochówek osoby zmarłej na chorobę wysoce zakaźną.
2. Powiadamia Wojewodę Małopolskiego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego o sytuacji i podjętych działaniach”.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych 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 COVID19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
W zaistniałej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego wydanie niniejszego polecenia stało
się celowe i konieczne.
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