Kraków, 14 marca 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.2.2020
Starostowie powiatów z obszaru województwa małopolskiego,
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
województwa małopolskiego

gmin

i

miast

z

obszaru

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) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w
szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym
polecam:
1) podjęcie działań przez podmioty prowadzące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki
interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu –
mających na celu przygotowanie miejsc dla personelu na potencjalne przypadki
pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
2) podjęcie działań przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, mających na
celu przygotowanie domów pomocy społecznej na potencjalne przypadki pojawienia
się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
3) podjęcie działań przez gminy, mających na celu ochronę przez zarażeniem wirusem
SARS-CoV-2 osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z nich korzystających;
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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