Olsztyn, 2 kwietnia 2020 r.

ZK-I.6333.31.2020

POLECENIE
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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, 567, 568), w celu zapewnienia pomocy osobom skierowanym decyzją organu inspekcji
sanitarnej do odbycia kwarantanny lub dla osób wracających do Polski objętych obowiązkową
14-dniową kwarantanną, które ze względu na warunki socjalno – bytowe nie mają możliwości
odbycia odosobnienia w warunkach domowych,
polecam
1) uruchomienie obiektów, które będą pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej dla
mieszkańców z terenu powiatu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla innych
osób.
2) zapewnić koordynację, organizację i obsługę wytypowanych obiektów. Uruchomienia
obiektu, należy dokonać w czasie do 48 godzin od otrzymania polecenia o czym należy
powiadomić Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
3) zacieśnić współpracę wszystkich organów administracji gminnej i powiatowej oraz
wzajemne wsparcie w realizowanych przedsięwzięciach związanych z organizacją miejsca
kwarantanny,
4) zapewnić obieg informacji w zakresie przyjęć osób do miejsca odbywania kwarantanny
poprzez całodobowe Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego, a w przypadku miast na
prawach powiatu poprzez Miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego. Zakres i tryb
przedstawianych informacji określa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Starosta Powiatu/Prezydent Miasta na prawach powiatu:
Koordynuje działania we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w zakresie ograniczenia szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej na terenie
powiatu/miasta na prawach powiatu, a w szczególności :
a) organizuje miejsca kwarantanny i zapewnia funkcjonowanie obiektu w czasie odbywania
w nim kwarantanny, przy czym za organizację miejsca kwarantanny rozumie się:
uruchomienie obiektu, zapewnienie noclegu, organizację wyżywienia w postaci trzech
posiłków, a w przypadku takiej konieczności odbiór odpadów, sprzątanie i dezynfekcję
obiektu, usług pralniczych itp.
b) decyduje o umieszczeniu osoby w miejscu kwarantanny, po uzyskaniu informacji od
organów inspekcji sanitarnej bądź innych instytucji, w tym gmin o konieczności poddania
osoby/osób (przebywających na terenie powiatu) kwarantannie w warunkach innych niż
domowe, co potwierdza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez właściwy ośrodek
pomocy społecznej.
c) w przypadku takiej konieczności zapewnia środki ochrony osobistej, adekwatne do
zagrożenia, zarówno dla osób objętych kwarantanną, jak i dla personelu obiektu.
d) prowadzi dokumentację potwierdzającą odbywanie kwarantanny w wyznaczonym miejscu
przez wskazane osoby oraz prowadzi dokumentację rachunkowo - rozliczeniową wobec
wojewody warmińsko – mazurskiego.
Wójt, Burmistrz współdziała ze Starostą Powiatu, a w szczególności :
a) zapewnia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego poprzez właściwy terenowo Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz sporządza z niego właściwą dokumentację, potwierdzającą podstawę
umieszczenia osoby odbywającej kwarantannę do jej odbycia w warunkach innych niż
domowe,
b) w przypadku braku możliwości przemieszczenia się osób transportem własnym celem
odbycia kwarantanny w warunkach inne niż domowe, tj. do miejsca wskazanego przez powiat,
zapewnia transport ww. osobom. Zadanie to realizowane jest zgodnie z zapisami art. 21 b
ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284,
374).
Ustala się koszt w wysokości do 125 zł brutto za osobę na dobę w ujęciu całkowitym, tj.
z wyżywieniem wynikający z organizacji miejsca kwarantanny. Koszt związany jest tylko
i wyłącznie z faktycznie poniesionym nakładem wynikającym z umieszczenia w obiekcie

osoby poddanej kwarantannie. Do powyższego kosztu nie zalicza się kosztów związanych
z utrzymaniem obiektu w gotowości oraz jego wyposażeniem.
Na organizację przedmiotowego zadania starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach
powiatu otrzymują dotację celową z budżetu państwa, za pośrednictwem wojewody
warmińsko – mazurskiego. Dotacja podlega rozliczeniu, w którym wykazane zostaną
wszystkie kwalifikowane koszty wskazane w przedmiotowym poleceniu, potwierdzone
stosownymi dokumentami księgowymi.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)
kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi
lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) dotyczy to także osób
przekraczających granicę.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Artur CHOJECKI

Uzasadnienie

Zgodnie z ww. 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 COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Rosnąca skala zagrożenia wynikająca z rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 oraz coraz
większa ilość osób, na które nałożono obowiązek kwarantanny oraz osób przekraczających
granice Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwość odbywania kwarantanny w miejscu
zamieszkania powoduje konieczność uruchomienia miejsc zbiorowej kwarantanny na terenie
każdego z powiatów.

Otrzymują:
1.

Starostowie Powiatów, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

