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Szanowna Pani Rzecznik,
W nawiązaniu do Państwa wystąpień uprzejmie informujemy, iż
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w
Gostyninie, tak jak informowaliśmy już wcześniej, zostały wdrożone
procedury związane z pandemią koronawirusa. Na dzień dzisiejszy w
Ośrodku przebywa 90 pacjentów, co stanowi nadmierne ich
zagęszczenie. T a sytuacja nie jest zależna od nas, lecz mimo tego, do
chwili obecnej nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia wirusem
wśród pacjentów, jak i pracowników Ośrodka. Każdego dnia
dokonywany jest pomiar temperatury ciała, zarówno pacjentów, jak i
pracowników rozpoczynających pracę. Sytuacja epidemiczna w
Ośrodku jest na bieżąco monitorowana i pozostajemy w stałym
kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Gostyninie. Część obostrzeń wprowadzonych w Ośrodku, związanych
z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju zostało do chwili obecnej
zniesionych. Od dnia 25.05.2020r. pacjenci mają możliwość
dokonywania zalcupów w sklepie obwoźnym, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. Z dniem 07.09.2020r. prz5rwrócono
pacjentom możliwość korzystania z usług firm kurierskich na terenie
Ośrodka z zachowaniem zasad epidemiologicznych. Od dnia
12.09.2020r. pacjenci mogą zamawiać posiłki z zewnątrz (bary,
restauracje, itp.). W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin
pacjentów, poza ich adwokatami, pełnomocnikami i przedstawicielami
ustawowymi. Ponadto dopuszczone są praktyki religijne.
Odnosząc się do Państwa wystąpienia z dnia 22.05.2020r.
i postawionych w nim pytań, poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

Ad. 1. W związku z tym, iż w KOZZD Gostynin nie ma żadnych
możliwości pełnej izolacji pacjentów z C0VID-19, Krajowy Ośrodek
zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wskazanie izolatorium
dla pacjentów, w przypadku ewentualnego pojawienia się podejrzenia
zachorowania na koronawirusa. Z posiadanych przez nas informacji
wynika, że ze względu na specyfikę Ośrodka i osoby w nim
umieszczone Ministerstwo Zdrowia zwróciło się w tej kwestii do
Ministerstwa Sprawiedliwości. Ośrodek nasz nadal pozostaje w
oczekiwaniu na stosowne decyzje. Dopóki nie otrzymamy informacji
dotyczącej wyznaczenia izolatorium, w przypadku wystąpienia
podejrzenia zachorowania pacjenta (objawy: temperatura ciała
powyżej 38°C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku) będzie
on izolowany w miejscu z innymi pacjentami z sali oraz będzie miał
wykonane badanie PCR w kierunku COVID-19. W przypadku
dodatniego wyniku testowani będą pozostali pacjenci z sali oraz inni
z którymi pacjent (+) miał bliski kontakt. W każdym przypadku
podejrzenia zakażenia COVID-19 pracownika lub pacjenta posiadamy
możliwość wykonania badania PCR w laboratorium ALAB. Codziennie
wszyscy pracownicy zgłaszający się do pracy mają mierzoną
temperaturę oraz zbierany jest wywiad w kierunku Covid-19, jeśli
istnieje podejrzenie o kontakt lub objawy choroby, pracownik
odsyłany jest do lekarza POZ i nie wchodzi na teren Ośrodka.
W dalszym ciągu na terenie Ośrodka obowiązuje zasada noszenia
maseczek i przyłbic oraz dezynfekcja rąk. Na bieżąco współpracujemy
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Przepełnienie
Ośrodka z pewnością utrudni prawidłowe izolowanie pacjentów w
przypadku podejrzenia lub zachorowania na dzień dzisiejszy.
Ad. 2. Zakupione przez Ośrodek testy nie służą do diagnostyki w
przypadku podejrzenia pacjenta lub personelu. Diagnostykę w tych
przypadkach opieramy na wymazie z gardła i wykonaniu testu PCR w
laboratorium ALAB. Jedyną przesłanką zakupu testów była potrzeba
wyrażona przez podmioty lecznicze, z którymi współpracujemy, a
które przyjęcie pacjenta do szpitala lub na konsultacje warunkowały
wykonaniem takiego testu.
Ad. 3. W przypadku przyjęcia pacjenta bezpośrednio z zakładu
karnego, Ośrodek występował do danego zakładu z prośbą o
udzielenie informacji dotyczącej stanu zdrowia i braku kontaktu
osadzonego z osobami zakażonymi koronawirusem, bądź wykonanie
testu na COVID-19. Od czasu wprowadzenia stanu epidemii na
terenie Polski do KOZZD zostało przyjętych trzech pacjentów "z
wolności", każdy z nich po przyjęciu do Ośrodka przebjrwal w izolatce.
Ad. 4. Od 29.06.2020r. pacjenci Ośrodka mają możliwość swobodnego
kontaktu poprzez prywatne telefony typu smartfon, laptopy oraz

tablety z nieograniczonym dostępem do intemetu. Ponadto w każdym
z oddziałów znajduje się infokiosk z dostępem do intemetu.
Ad. 5. Pacjenci mają możliwość kontaktu za pośrednictwem Skype
jedynie z prywatnych urządzeń. Nadmieniam po raz kolejny, że w
KOZZD nie ma możliwości lokalowej wydzielenia miejsca, w którym
pacjenci mogliby swobodnie i w odosobnieniu prowadzić rozmowy z
innymi osobami.
Ad. 6. Od 25.05.2020r. pacjenci mają możliwość dokonywania
zakupów w sklepie obwoźnym z zachowaniem środków ostrożności.
Dodatkowo od 07.09.2020r. przywrócono możliwość korzystania z
usług firm kurierskich, a od dnia 12.09.2020r. pacjenci mogą
zamawiać posiłki z zewnętrznych punktów gastronomicznych.
Ad. 7. Od sierpnia 2020r. Dyrekcja KOZZD raz w miesiącu spotyka
się z pacjentami. Spotkania odbywają się w każdym z oddziałów.
Pacjenci na rozmowę wybierają dwóch przedstawicieli oddziału oraz
mają możliwość odbycia rozmowy indywidualnej.
Ad. 8. Od dnia wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjentów przez osoby
z zewnątrz, tj. od dnia 03.03.2020r. nie odmówiono żadnemu
pacjentowi widzenia z pełnomocnikami.
W związku z sytuacją epidemiczną Krajowy Ośrodek na bieżąco
starał się zabezpieczać placówkę w środki ochrony osobistej,
przeznaczając na ten cel ponad 150.000,00 PLN. Z własnych środków
finansowych dokonaliśmy zakupu m.in. masek i półmasek FFP2 i
FFP3, przyłbic ochronnych, gogli ochronnych, fartuchów medycznych
i kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na buty, rękawic oraz
środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
Ponadto zwróciliśmy się do różnych instytucji i urzędów z prośbą
0 wsparcie w zakresie środków ochrony indjrwidualnej. W odpowiedzi
otrzymaliśmy wsparcie od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwpidemicznych
w Porębach, Fundacji Siepomaga oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, w postaci: maseczek jednorazowych, półmasek FFP2
1 FFP3, przyłbic, gogli ochronnych, fartuchów medycznych,
kombinezonów ochronnych oraz rękawic.
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Gostynin, dnia 18.09.2020r.
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