Kraków, 17 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy:
WN-IV.0121.22.2020

POLECENIE nr 43/2020
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
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 ze zm.) polecam:
Prezesowi Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os.
Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
oraz
Dyrektorowi „Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34-700
Rabka-Zdrój:
1) wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników
szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala,
2) zorganizowanie pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR)
w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub
chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez:
a) wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla
osób z podejrzeniem COVID-19 wykazujących objawy infekcji oraz
b) wdrożenie algorytmu postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych
opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego
wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19,
3) stosowanie zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
zawierających algorytm postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych wraz
z załącznikami: ankieta dla pacjenta, ulotka dla pacjenta, skierowanie do
izolatorium, które stanowią integralną część niniejszego Polecenia.
4) poinformowanie Wojewody Małopolskiego w terminie do 20 kwietnia 2020 r.
o wykonaniu dyspozycji Polecenia, w formie wiadomości e-mail na adres
wp@malopolska.uw.gov.pl, dla każdego punktu odrębnie.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 210 * fax 12 39 21 510, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,
więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Uzasadnienie
Zgodnie z 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 ze zm.)
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 COVID-19.
Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda
niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego
i pacjentów szpitali, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie. Wyznaczenie
min. dwóch stref: dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy (np.
w postaci namiotów) zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie
pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP.
Polecenie to wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV2, co miało miejsce ostatnio w wielu szpitalach na terenie Polski. Ponadto jego realizacja
powinna być skorelowana z równoczesnym wykorzystaniem namiotów udostępnionych przez
Państwową Straż Pożarną lub innych dostępnych środków technicznych.
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Załącznik:
Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
Otrzymują:
1) Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni
1, 31-826 Kraków,
2) „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój,
3) Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
4) Wojewódzki Oddział NFZ w Krakowie,
5) a/a.
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