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Dotyczy: odpowiedzi na pismo nr KMP.071.4.2020.PK.

W odpowiedzi na pismo nr KMP.071.4.2020.PK z dnia 12.03.2020 r. informują, 
że Żandarmeria Wojskowa (ŻW) nie posiada w swojej strukturze „PdOZ”. Zgodnie 
z ustawą' oraz rozporządzeniem2 w ŻW funkcjonują izby zatrzymań.
Jednocześnie, odnosząc sią do przesłanych pytań w zakresie aktualnego stanu 
przygotowań izb zatrzymań w związku z rozprzestrzenianiem sią koronawirusa 
informują, że:

Ad 1. Do chwili obecnej nie odnotowano przypadku osadzenia w izbach zatrzymań 
osoby z podejrzeniem koronawirusa lub osoby zdiagnozowanej jako nosiciel.

Ad 2. Stosowane są rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego 
Wojska Polskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną 
z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez 
koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz „Wytyczne nr 14 Inspektora Rodzajów 
Wojsk z dnia 05.03.2020 r. do działalności profilaktycznej w związku 
z wystąpieniem zagrożenia zachorowaniami powodowanymi przez 
koronawirusa 2019-nCoV” Ponadto opracowano dokument pn.: „Procedura 
postępowania podczas konwojowania i przyjęcia do izby zatrzymań osób 
objętych kwarantanną oraz wystąpienia u osadzonych objawów związanych 
z koronawirusem (SARS-CoV-2)n.

Ad 3. Wytyczne, zalecenia i rekomendacje przesyłane są drogą służbową 
do realizacji, do wszystkich jednostek organizacyjnych ŻW. Zapoznano 
żołnierzy z obsługi izb zatrzymań oraz udzielono szczegółowych instruktaży 
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa. Ponadto, 
na izbach zatrzymań umieszczono w widocznych miejscach informacje 
dotyczące tego zagrożenia.

1 L stawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 431).



Ad 4. Zarówno dla obsługi izby zatrzymań, jak i osadzonych zabezpieczono środki 
ochrony indywidualnej oraz materiały do dezynfekcji na bazie alkoholu oraz 
ogólnodostępne środki czystości m.in. mydło.

Ad 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba przed przyjęciem 
do izby zatrzymań przechodzi badania lekarskie dopuszczające 
do osadzenia. W przypadku zgłoszenia lub wystąpienia objawów 
chorobowych, decyzję o poddaniu osadzonego testom na koronawirusa 
podejmie lekarz3.

Ad 6. Na chwilę obecną żaden z osadzonych nie zgłaszał objawów świadczących 
o zarażeniu wirusem, zatem nie odnotowano przypadków izolowania osób 
zakażonych. W przypadku wystąpienia przedmiotowych objawów izolacja 
realizowana będzie zgodnie z decyzją organu, który zdecydował 
o zatrzymaniu osoby w warunkach cywilnej służby zdrowia, PdOZ Policji 
lub wyznaczonego aresztu śledczego

Ad 7. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadku kontaktu obsługi izb zatrzymań 
z osadzonym podejrzanym o nosicielstwo wirusa. Jednak w przypadku 
zgłoszenia lub stwierdzenia takiego kontaktu stosowane będą zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego WP w sprawie organizacji kwarantanny, 
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami 
na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez 
koronawirusa (SARS-CoV-2).

Ad 8. W ŹW wprowadzono własne procedury dotyczące konwojowania osób 
podejrzewanych o nosicielstwo wirusa tj.: „Procedura postępowania podczas 
konwojowania i przyjęcia do izby zatrzymań osób objętych kwarantanną oraz 
wystąpienia u osadzonych objawów związanych z koronawirusem (SARS- 
CoV-2)”.

Ponadto informuję, że ze względu na specyfikę realizowanych zadań izby funkcjonują 
w systemie doraźnym tzn. w sytuacji braku osób osadzonych pozostają zamknięte, 
a obsługa utrzymuje całodobowe dyżury w gotowości do podjęcia działań.
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Rozporządzanie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz.U. z 2017 r ,  poz 716).
Pismo z WOMP-Modhn nr 224 2020 z dnia 06.02.2020 r.. dot. podstawowych środków ochrom przed k<>n.<nawinisem 2019-nCoV, zał Nr 1.


