Domy Pomocy Społecznej i placówki zapewniające całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku
Na terenie Małopolski aktualnie potwierdzono przypadki zakażeń mieszkańców lub personelu w:
-

Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy

-

Domu Pomocy Społecznej w Bochni

-

Domu Pomocy Społecznej w Tuchowie

-

Domu Opieki „Jestem” w Grobli (placówka całodobowej opieki)

Liczba zakażonych mieszkańców – 132, w tym przebywających w szpitalu – 32
Liczba mieszkańców poddana kwarantannie w jednostkach - 165
Łączna liczba zgonów mieszkańców z powodów covid – 12
Liczba zakażonych pracowników – 42 w tym przebywających w szpitalu – 1

Liczba pracowników poddanych kwarantannie - 66
Sytuacja we wszystkich jednostkach jest dwa razy dziennie monitorowana przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Placówki
nie zgłaszają problemów z opieką nad mieszkańcami, są również zabezpieczone w środki ochrony osobistej. W przypadku
konieczności przekazania dodatkowych środków ochrony osobistej, jesteśmy przygotowani na zorganizowanie w każdej chwili
takiej dostawy.
dane według stanu na 30 lipca 2020 roku

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy
przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych
(85 miejsc)
Dom prowadzony przez powiat tarnowski
Stan na 30 lipca 2020 r.
Liczba mieszkańców – 84
Liczba zakażonych mieszkańców – 19, w tym przebywających w szpitalu – 4
Liczba mieszkańców poddanych kwarantannie - 61
Liczba zakażonych pracowników – 7, w tym przebywających w szpitalu - 0
Liczba pracowników poddanych kwarantannie - 21

Wojewoda Małopolski przekazał dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy 4 dostawy środków ochrony
osobistej:
gogle, przyłbice, maski chirurgiczne trójwarstwowe, półmaski z filtrem FFP2 i FFP3, półmaski FFP 3, rękawiczki
nitrylowe, kombinezony jednorazowe flizelinowe, kombinezony Pro-tex, osłony na buty, płyn do dezynfekcji
rąk (op. po 5 l), płyn do dezynfekcji powierzchni (op. po 5 l).

Dom Opieki „Jestem” w Grobli
(gmina Drwinia, powiat bocheński) przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku
(195 miejsc)
Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie placówki całodobowej opieki
jest NOVAMED Elżbieta Tomczyk Grobla 229, 32-709 Drwinia.
Stan na 30 lipca 2020 r.
Liczba mieszkańców – 153

Liczba zakażonych mieszkańców – 112, w tym 27 mieszkańców przebywa w szpitalu
Liczba mieszkańców poddanych kwarantannie w placówce - 41
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 9 mieszkańców.
Liczba zakażonych osób personelu – 34, w tym 1 osoba przebywa w szpitalu
Liczba pracowników poddanych kwarantannie - 45
Wojewoda Małopolski przekazał 2 dostawy środków ochrony osobistej:
gogle, przyłbice, półmaski z filtrem FFP2 i FFP3, rękawiczki nitrylowe (różne rozmiary), kombinezony
włókninowe, kombinezony Pro-tex, płyn do dezynfekcji powierzchni (op. po 5 l.), płyn do dezynfekcji rąk
(op. po 5 l.)

Dom Pomocy Społecznej –
Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych
(45 miejsc)
Dom prowadzony na zlecenie powiatu tarnowskiego przez
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (Prowincja Tarnowska)
Liczba mieszkańców – 41 osób
Maksymalna liczba odnotowanych zakażeń wśród mieszkańców – 10
Maksymalna liczba odnotowanych zakażeń wśród pracowników – 10
Maksymalna liczba odnotowanych zakażeń wśród wolontariuszy – 7
Stan na 30 lipca 2020 r.
Liczba mieszkańców – 41 osób
liczba aktywnych zakażeń wśród mieszkańców – 0
liczba aktywnych zakażeń wśród pracowników – 1 (przebywa w izolacji domowej)
liczba aktywnych zakażeń wśród wolontariuszy – 1 (przebywa w Izolatorium w Krakowie)
Liczba zgonów z powodu COVID- 19 – 2 mieszkańców
Wojewoda Małopolski przekazał 6 dostaw środków ochrony: rękawice nitrylowe, maski chirurgiczne, przyłbice,
półmaski z filtrem FFP3, fartuchy foliowe, fartuchy flizelinowe, kombinezony włókninowe, osłony na buty SUMEC,
foliowe osłony na buty, gogle ochronne, czepki ochronne chirurgiczne, kombinezony PRO-TEX 7050, płyn do
dezynfekcji rąk (op. po 5 l), płyn do dezynfekcji powierzchni (op. po 5 l), półmaski z filtrem FFP2

Dom Pomocy Społecznej w Bochni
przeznaczony dla osób
w podeszłym wieku (90 miejsc)
oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (67 miejsc)
Dom prowadzony przez powiat bocheński
Liczba mieszkańców - 153
Pierwszy przypadek zakażenia w DPS potwierdzono 2 kwietnia 2020 r.
Maksymalna liczba odnotowanych zakażeń wśród mieszkańców – 37
Maksymalna liczba odnotowanych zakażeń wśród pracowników – 17

Liczba zgonów z powodu COVID- 19 – 1 mieszkaniec
Stan na 30 lipca 2020 r.
1 powtórny przypadek zachorowania na COVID-19 u wyleczonego mieszkańca, który
aktualnie przebywa w szpitalu.
Wojewoda Małopolski przekazał 6 dostaw środków ochrony.

Środki ochrony indywidualnej
przekazane do Domów Pomocy Społecznej
Środki ochrony indywidualnej wydane DPS w celu profilaktyki zakażeń
Maseczki
Rękawiczki
chirurgiczne/
jednorazowe
włókninowe
(sztuki)
(sztuki)
359 700

281 100

Przyłbice
(sztuki)
24 809

Kombinezony
włókninowe
(sztuki)

Osłony na
buty
(sztuki)

Czepki
chirurgiczne
(sztuki)

Płyn do
dezynfekcji
rąk
(litry)

2 587

2 660

2 280

4 925

Płyn do
dezynfekcji
powierzchni
(litry)
5 815

Wydania interwencyjne środków ochrony indywidualnej (w tym biologicznej) DPS, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem
Maseczki
Półmaski z
Kombinezony
Płyn do
Płyn do
Rękawiczki Kombinezony
Fartuchy
Osłony na
Czepki
Gogle
Przyłbice
chirurgiczne/
filtrem
ochrony
dezynfekcji rąk dezynfekcji
jednorazowe włókninowe
ochronne
buty
chirurgiczne
(litry)
powierzchni
(sztuki)
(sztuki)
włókninowe
FFP2/FFP3
biologicznej
(sztuki)
(sztuki)
(sztuki)
(sztuki)
(sztuki)
(litry)
(sztuki)
(sztuki)
(sztuki)
125
720
5 900
1 780
35 200
635
585
1 330
2 790
720
320
730

Wydanie DPS płynów do dezynfekcji w trakcie realizacji
Płyn do
Płyn do
dezynfekcji dezynfekcji
rąk
powierzchni
(litry)
(litry)
2 160
3 100

Domy Pomocy Społecznej
rekomendacje
Ostateczna decyzja w zakresie sposobu organizacji odwiedzin i wyjść mieszkańców na zewnątrz, należy do organów
prowadzących lub zlecających prowadzenie DPS we współpracy z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym oraz w uzgodnieniu z dyrektorami placówek, w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną na danym
terenie i specyfikę danego domu.
Wskazówki dotyczące odwiedzin i wyjść mieszkańców: unikanie skupisk ludzkich, zbędnych kontaktów, zachowanie tzw.
dystansu społecznego, regularne dezynfekowanie rąk. Na potrzeby odwiedzin: udostępnienie odrębnego pomieszczenia (np.
pokoju gościnnego), wyposażenie tego pomieszczenia w środki dezynfekcji i przyjęcie zasady, iż odwiedzający i odwiedzani
powinni mieć zasłonięte usta i nos, niewpuszczanie odwiedzających przejawiających objawy jakiejkolwiek infekcji. W
przypadku odwiedzin u osób leżących, przyjęcie zasady, iż wizyty odbywają się w krótkim czasie, przez pojedyncze osoby.

Zawieszenie zajęć/działalności
w placówkach pobytu dziennego
Wojewoda Małopolski wydał polecenia/decyzje zawieszenia działalności/zajęć w:

placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających
w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach
samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, centrach integracji społecznej i klubach integracji
społecznej w powiatach: suskim, nowosądeckim, tatrzańskim, wadowickim i bocheńskim oraz w
mieście Nowy Sącz, które obowiązują do 2 sierpnia 2020 roku;
Od 3 sierpnia 2020 roku, zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, kontynuowane będzie zawieszenie
działalności/zajęć w placówkach pobytu dziennego na wskazanych obszarach o kolejne 14 dni.

