Zarządzenie Nr 252/BiZK/ 2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie utworzenia na terenie miasta Słupska miejsc kwarantanny zbiorowej.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1171), art. 17 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374), w związku
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) oraz § 10 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 522)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, tworzy się na terenie miasta Słupska miejsca na kwarantannę zbiorową.
§ 2.
Zasady uruchamiania i funkcjonowania na terenie miasta Słupska kwarantanny zbiorowej określa
załącznik do zarządzenia.
§ 3.
W celu zapewnienia realizacji zadań określonych w § 1 mogą zostać wprowadzone zmiany
i ograniczenia w dotychczasowym funkcjonowaniu jednostek budżetowych miasta.
§ 4.
Zadania określone w załączniku do zarządzenia polecam do realizacji Dyrektorowi Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku, przy współudziale
służb, inspekcji i straży, innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz jednostek
budżetowych i spółek miasta.
§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23 marca 2020 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr 252/BiZK/2020
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 marca 2020 r.
ZASADY URUCHAMIANIA I FUNKCJONOWANIA
NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA KWARANTANNY ZBIOROWEJ
1. Kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
2. Podstawowym miejscem izolacji osób jest kwarantanna domowa w miejscu zamieszkania.
3. Można ją odbywać z innymi osobami zamieszkującymi, przestrzegając jednocześnie
wydane zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (mycie rąk, inne bezpieczne
zachowania).
4. Innym sposobem izolacji osób jest kwarantanna zbiorowa.
5. Do miejsca kwarantanny zbiorowej kierowane będą osoby, które nie mogą lub nie chcą
odbywać kwarantanny w swoich domach, aby nie narazić swojej najbliższej rodziny lub nie
mają gdzie jej odbyć:
a) miały kontakt z pacjentami chorującymi na chorobę COVID-19 wywołaną zakażeniem
koronawirusem SARS CoV-2 i zostały skierowane z tzw. „kontaktu” przez Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku,
b) przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej i zostały skierowane po konsultacji
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, przez Straż Graniczną do
miejsca kwarantanny, wskazanego lub wybranego przez osobę skierowaną.
6. Miejsca kwarantanny zbiorowej na terenie Województwa Pomorskiego wyznacza Wojewoda
Pomorski.
7. Miejsca kwarantanny zbiorowej na terenie miasta Słupska wyznacza Prezydent Miasta
Słupska.
8. Do miejsca dodatkowej kwarantanny, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Słupska, będą
kierowane osoby dopiero po wypełnieniu miejsc wyznaczonych przez Wojewodę
Pomorskiego.
9. Na terenie miasta miejsce wyznaczone na kwarantannę zbiorową osiąga gotowość do
działania od godz. 8:00, dnia 30.03.2020 r.
10. Pierwsze przyjęcie osoby (osób) do kwarantanny zbiorowej na terenie miasta następuje
w ciągu 3 godzin od otrzymania informacji, odpowiednio, od dyżurnego Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku lub dyżurnego Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.
11. Dalsze przyjęcia osób do kwarantanny będą odbywały się na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.
12. Prezydent Miasta Słupska zawiera z podmiotem udostępniającym obiekt oraz świadczącym
usługi na rzecz kwarantanny stosowne porozumienie.
13. Koszty funkcjonowania kwarantanny pokrywane są z budżetu Wojewody Pomorskiego.
14. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku (MCZK) po otrzymaniu informacji
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku (PSSE) o konieczności
zapewnienia miejsca do kwarantanny (decyzja o skierowaniu), uruchamia wyznaczony
obiekt i kieruję osobę wskazaną do obiektu.
15. Skierowanie może zostać dokonane także przez Straż Graniczną w stosunku do osoby
przekraczającą granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

16. W stosunku do ww. osób obowiązek poinformowania przedstawiciela obiektu spoczywa na
dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.
17. Dyżurny MCZK w Słupsku powiadamiania przedstawiciela obiektu lub pracownika recepcji
o konieczności niezwłocznej organizacji miejsca.
18. Przedstawiciel obiektu wyznaczonego na miejsce kwarantanny powiadamia podległy
personel o konieczności podjęcia działaniach.
19. Przedstawiciel obiektu dostosowuje obiekt do przyjęcia skierowanych osób zgodnie
z wytycznymi i ustaleniami Prezydenta Miasta Słupska.
20. Nadzór epidemiologiczny zapewni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Słupsku.
21. Opiekę medyczną zapewni Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku.
22. Osobom poddanym kwarantannie będzie zapewniona telefoniczna pomoc psychologiczna.
23. W ośrodku kwarantannowym będą zorganizowane odpowiednie warunki socjalne
(wyżywienie, usługi pralnicze, sprzątanie, itp.), telefoniczna pomoc medyczna
i psychologiczna.
24. Zabezpieczenie bezpieczeństwa, a także skuteczność izolacji osób umieszczonych zapewnia
zarządca obiektu.
25. W przypadku naruszenia zasad kwarantanny, po otrzymaniu stosownej informacji,
odpowiednie działania podejmie Policja. Działania te mogą być wspomagane przez Straż
Miejską w Słupsku.
26. Do udziału w zabezpieczeniu kwarantanny (izolacja, zaopatrzenie, itp.) mogą być użyte Siły
Zbrojne RP (73 blp w Słupsku lub inne pododdziały).
27. Kwarantanna trwa 14 dni. Decyzję o skróceniu lub zwolnieniu osoby z kwarantanny
podejmuje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku.
28. W obiekcie przeznaczonym na kwarantannę zbiorową wydziela się w bezpiecznym miejscu
pomieszczenia na izolację dla służb mundurowych, do czasu wyjaśnienia ich stanu zdrowia.
29. W stosunku do osób bezdomnych ustala się następujący sposób postępowania:
1) Każda osoba bezdomna z objawami zarażenia koronawirusem przewożona jest
natychmiast do wyznaczonego szpitala zakaźnego lub innego szpitala wyznaczonego przez
Wojewodę Pomorskiego. Przewóz odbywa się transportem Państwowego Ratownictwa
Medycznego lub innego uprawnionego podmiotu.
2) Osoba bezdomna z „kontaktu” kierowana jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(decyzja o skierowaniu) do miejsca kwarantanny na ogólnych zasadach.
3) Do czasu podjęcia stosownej decyzji (ppkt 1 i 2) osoba bezdomna może być umieszczona
w obiekcie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Słupska. Obiekt funkcjonuje
całodobowo.
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