Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Działania organizacyjne:
1. Uruchomienie z dniem 19.03.2020 r. oznaczenia w kierunku wykrywania RNA wirusa SARSCoV-2-2019.
Modernizacja i uruchomienie w siedzibie WSSE w Bydgoszczy dedykowanego Laboratorium
do oznaczania CoV o klasie bezpieczeństwa BSL-2+, działającego w trybie 24/7.
Wyposażone jest ono nowoczesny sprzęt do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
i składania reakcji do real time PCR, co pozwala na przebadanie około 400 próbek na dobę.
Dodatkowo Laboratorium posiada sprzęt do przeprowadzania reakcji real time PCR w systemie
zamkniętym (system GeneXpert), pozwalający na przebadanie około 100 próbek na dobę.
Laboratorium posiada nowoczesny system wentylacji z filtrami HEPA, bezdotykowe umywalki
i podajniki na środki dezynfekcyjne oraz system śluz zapewniających bezpieczeństwo
personelowi wykonującemu oznaczenie w kierunku SARS-CoV-2.
2. Powołanie zespołów zajmujących się organizacją pobierania wymazów, organizowaniem pracy
zespołów pobierających próbki do badań, kierowaniem próbek do poszczególnych laboratoriów
oraz wprowadzaniem danych do systemu elektronicznego i przekazywania zleceniodawcom
wyników badań w kierunku CoV-2, przyjmowaniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV2 oraz dystrybucją z Centralnej Bazy Rezerw Materiałowych środków ochrony indywidulanej,
sprzętu do pobierania materiału biologicznego i odczynników do badań pomiędzy
poszczególnymi Laboratoriami COVID na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Uruchomienie dla pracowników możliwości pracy zdalnej.
Działania informacyjne:
1. Powołanie zespołu, do zadań którego należy: udzielanie informacji nt. obowiązujących
zakazów, nakazów i obostrzeń oraz bieżące śledzenie przepisów prawa w związku
z ogłoszonym stanem epidemii, udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w formie
elektronicznej dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej, zgłaszanych interwencji, zapytań
i nieprzestrzegania zakazów.
2. W obszarze merytorycznym pionu nadzoru przeciwepidemicznego, udzielanie odpowiedzi na
zapytania osób prywatnych, urzędów, firm, udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej, odnoszenie się do spostrzeżeń zgłoszonych na mocy art. 63 Konstytucji
RP.
3. W obszarze merytorycznym pionu higieny komunalnej, prowadzenie działań informacyjnych
i udzielanie odpowiedzi nt. możliwości funkcjonowania poszczególnych branż (np. branża
hotelowa, gabinety podologiczne, psychoanalityczne itp.), możliwości zorganizowania różnych
imprez kulturalnych, kościelnych, sportowych itp., możliwości prowadzenia działalności
remontowej itp.
4. Udzielanie informacji mediom na kierowane zapytania oraz publikowanie informacji i zaleceń
na stronie internetowej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz z art. 2 i art.
3a ustawy Prawo prasowe.
5. W obszarze merytorycznym pionu oświaty zdrowotnej:
- utworzenie Punktu informacyjno-edukacyjnego „Higiena osobista w profilaktyce zakażeń
koronawirusem” w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w Bydgoszczy,
- opracowanie prezentacji (w oparciu o materiały Ministerstwa Zdrowia, Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia) i przekazanie do KujawskoPomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarny woj.
kujawsko-pomorskiego,
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- wystosowanie pism do PPIS w celu zintensyfikowania działań informacyjno-edukacyjnych na
terenie powiatu, przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (m.in. plakatów
nt. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w j. polskim i językach
obcych, ulotek), przekazanie zaproszenia do udziału w webinarium dot. WASH i COVID-19
adresowanego do osób zarządzających szpitalami, wytycznych dot. diagnozowania osób
istotnych dla funkcjonowania państwa, w tym pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
procedury pracy Dentobusu, funkcjonującego przy szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu oraz
przekazanie informacji nt. działalności Fundacji Dorastaj z nami, która zapewnia opiekę
dzieciom żołnierzy, funkcjonariuszy służb publicznych, w tym pracowników ochrony zdrowia,
- przeprowadzenie spotkań roboczych z kierownikami jednostek podstawowej opieki
medycznej/lekarzami i personelem medycznym mających na celu omówienie zasad i trybu
zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi,
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zasad i trybu podejmowania działań
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia – WSSE
w Bydgoszczy i 7 PSSE (Aleksandrów Kuj., Golub Dobrzyń, Radziejów, Sępólnie Krajeńskie,
Rypin, Wąbrzeźno, Włocławek),
- przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego nt. zakażeń wywołanych
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz współpracy służb (PSSE Chełmno, Świecie, Tuchola,
Rypin, Inowrocław, Lipno i Nakło),
- prowadzenie spotkań edukacyjnych z przedstawicielami instytucji miejskich: MOPS, DPS,
Domów Małego Dziecka, Zakładem Aktywności Zawodowej, dyrektorami szkół, kadrą
pedagogiczną oraz przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
- wykłady, prelekcje, ekspozycje materiałów informacyjno-edukacyjnych, instruktarze mycia i
dezynfekcji rąk podczas akcji letniej pn. „Bezpieczne wakacje” w ośrodkach letniego
wypoczynku.
Inne działania:
1. Sporządzanie i przekazywanie raportów w zakresie:
- danych epidemiologicznych (przypadki potwierdzone, ozdrowieńcy, zgony, ogniska
epidemiczne; meldunki dzienne ze wskazanym trybem godzinowym; raporty on-line),
- nakładanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej administracyjnych kar
pieniężnych (obecnie w trybie tygodniowym).
2. Monitorowanie zakażeń występujących na świecie, śledzenie i przekazywanie PPIS
komunikatów/doniesień przesłanych z Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych oraz z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji.
4. Wydawanie decyzji w trybie art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Wydawanie decyzji jako organ odwoławczy w sprawach rozstrzyganych w związku z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. Rozpatrywanie skarg zgodnie z art. 221 § 1, art. 229 pkt. 7 Kodeks postępowania
administracyjnego.
7. Przekazywanie PPIS danych osób przewidzianych do zastosowania określonych działań
zapobiegawczych i przeciwepidemicznych, otrzymywanych z innych województw od organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od jednostek Straży Granicznej, organów Policji i osób
prywatnych.
8. Współpraca z PPIS w zakresie aplikacji EWP.
9. Organizowanie i uczestnictwo w merytorycznych tele- i wideokonferencjach.
10. Dystrybucja materiałów edukacyjnych, organizacja szkoleń wewnętrznych i edukacja
indywidualna.
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