Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Maciej Miłkowski

Warszawa, 07 listopada 2020

ZPP.6142.3.2020.TM
Pani
Hanna Machińska
Zastępczyni
Rzecznika Praw Obywatelskich
w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,
W nawiązaniu do wystąpień z dnia 27 i 29 października 2020 r. o sygn.
IX.517.1702.2017.ED

dotyczących

aktualnej

sytuacji

w

Krajowym

Ośrodku

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwanym dalej „Ośrodkiem”, uprzejmie
przedstawiam poniżej wnioskowane informacje.
Na wstępie pragnę podkreślić, iż Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuacje
epidemiczną, zdrowotną i bytową osób przebywających w Ośrodku, podejmując
działania w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej, przy uwzględnieniu
przepisów i ograniczeniach instrumentalnych. Szczególna uwaga ministerstwa
zwrócona jest obecnie na stan zdrowia pacjentów i personelu Ośrodka, w którym
stwierdzone zostały zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza, iż nastąpiły przyjęcia
kolejnych dwóch pacjentów do Ośrodka.
Na podstawie aktualnych informacji według stanu na dzień 4 listopada 2020 r. liczba
pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie uległa zmianie
i wynosi 22 pacjentów oddziału IV Ośrodka. Należy zauważyć, iż w dniu 2 listopada
2020 r. 10-ciu pacjentów z oddziału II Ośrodka poddanych zostało wymazowi i oczekuje
się na ich wyniki.
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W przedmiocie izolacji zakażonych pacjentów przebywają oni w oddziale nr IV Ośrodka.
Ponadto trzej pacjenci Ośrodka, z powodu pogorszenia stanu somatycznego przebywają
w oddziałach zakaźnych w szpitalu w Płocku, Kutnie i Pułtusku.
W odniesieniu do personelu medycznego, według stanu na dzień 4 listopada 2020 r.
na podstawie informacji zawartych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
w izolacji przebywa 13 pracowników a 24 odbywa kwarantannę.
Obecnie nie zostały wydane żadne nowe zalecenia odnoszące się do zasad
postępowania w obrębie Ośrodka, w tym m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Dodatkowo w związku z sytuacją epidemiczną w Ośrodku, przeorganizowana została
praca personelu w taki sposób aby zapewnić opiekę medyczną pacjentom, jak również
bezpieczeństwo i porządek w Ośrodku oraz podejmowane są wszelkie działania celem
zapobieżenia dalszego szerzenia się zakażeń.
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