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Dotyczy: sytuacji na osiedlach romskich w związku z pandemią SARS-CoV-2  – COVID-19 
 

W nawiązaniu do pisma nr XI.812.18.2020.MS z 2 kwietnia 2020 roku Pani Magdaleny 
Kuruś działającą z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sytuacji 
społeczności romskiej na osiedlach, w związku z epidemią COVID-19  uprzejmie informuję co 
następuje.
Informacja o aktualnej sytuacji osób ze społeczności romskiej obejmuje osiedla: Maszkowice, 
Krośnicę, Koszary, Ochotnicę Górną, Ostrowsko, Czarną Górę, Zadział oraz skupiska 
miejskie: Andrychów, Limanowa Miasto, Nowy Sącz i Czchów.

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym władze miast i gmin na bieżąco realizują 
działania informacyjne w zakresie profilaktyki zarażeń, których adresatami są wszyscy 
mieszkańcy nie wykluczając społeczności romskiej. Władze gmin cały czas informują 
wszystkich swoich mieszkańców, w tym również mieszkańców romskich o postępowaniu 
i o zachowaniu szczególnej ostrożności w związku z koronawirusem. Odpowiednie informacje 
znajdują się na ogłoszeniach umieszczonych w wersji papierowej, jak również na stronie 
Facebooka Gmin, stronie internetowej ośrodków pomocy społecznej, na stronie internetowej 
gmin oraz na tablicy ogłoszeń. Przekazano plakaty mieszkańcom rodzin romskich które 
informują „O podstawowych zasadach bezpieczeństwa w walce z koronawirusem” oraz “Jak 
skutecznie myć ręce”. Dodatkowo w ramach współpracy z Romami przeprowadzane są 
rozmowy z wójtami osiedli romskich, by uświadamiali mieszkańców o zagrożeniach. 

2. Do mieszkańców osiedli docierają informacje o zasadach postępowania wobec 
zagrożenia epidemicznego, o sposobie rozpoznawania symptomów zarażenia koronawirusem 
i działaniach jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia zakażenia. Przekazano plakaty 
informacyjne z numerami telefonów w razie konieczności lub podejrzenia zachorowania. 
Ponadto pielęgniarki środowiskowe prowadzą indywidualnie, na bieżąco działania 
informacyjne również w tym zakresie. Bezpośrednia informacja o właściwym postępowaniu 
przeprowadzana jest przez system nagłaśniający (megafony), realizowana  przez jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej podległe gminom. Pracownicy socjalni podczas przeprowadzania 
telefonicznego wywiadu środowiskowego lub też podczas bezpośredniego kontaktu z 
mieszkańcami każdorazowo informują ich  o zagrożeniu epidemicznym, o sposobie 
rozpoznawania objawów zarażenia wirusem, konieczności zachowania ostrożności, a także 
o tym, co należy zrobić, w przypadku podejrzenia u siebie zakażenia.  Dodatkowo w trakcie 
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odbioru paczek żywnościowych z Banku Żywności każda rodzina zostaje uświadomiona 
o stosowaniu zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nowych wymagań i zasad 
uchwalanych przez rząd.

3. Władze samorządowe (koordynacja przez GOPS-y) w miarę możliwości zapewniają 
dostęp do środków dezynfekcji i zabezpieczenia sanitarnego. Planuje się zwiększenie zakupu 
środków i materiałów medycznych o maseczki ochronne dostępne jako antywirusowe, 
rękawiczki i środki dezynfekcyjne i przekazywanie ich systematycznie społeczności romskiej.
Niektóre ośrodki pomocy społecznej zabezpieczają finansowo rodziny najbardziej 
potrzebujące, aby we własnym zakresie mogły zakupić podstawowe środki ochrony. 

4.      Uczniowie romscy objęci są takim samym wsparciem jak pozostali uczniowie, wszyscy 
mają konta na dzienniku elektronicznym, co pozwala im komunikowanie się z wychowawcą, 
dyrektorem. Wśród uczniów romskich prowadzone jest zdalne nauczanie za pomocą Skypa, 
Messangera oraz dziennika elektronicznego. Z uczniami, którzy nie mają dostępu do Internetu, 
nauczyciele kontaktują się telefonicznie. Do części uczniów romskich, którzy mają z racji, być 
może, ekonomicznych  ograniczony / limitowany dostęp do sieci rozsyłane są zadania 
w postaci e-maili, zgodnie z życzeniem rodziców. Dla uczniów, którzy nie posiadają 
skutecznego dostępu do sieci, są przygotowywane pakiety zbiorcze z zadaniami do realizacji, 
w formie papierowej, które są odbierane przez rodziców ze szkoły lub asystentów edukacji 
romskiej. W niektórych gminach wobec braku u dzieci komputerów i telefonów z dostępem do 
Internetu materiały zamieszczane są na stronie szkoły na specjalnym dysku Google, które na 
bieżąco pobiera asystent romski, który ma dostęp do Internetu i przekazuje rodzicom 
i dzieciom.
Ponadto gminy wystąpiły do Ministerstwa Cyfryzacji o dodatkowe środki finansowe na zakup 
sprzętu komputerowego, w celu realizacji nauczania zdalnego. Zakupiony sprzęt zostanie 
udostępniony tym dzieciom, które nie posiadają komputera czy tabletu do nauki.

5.      Asystenci edukacji romskiej pełnią rolę łącznika między szkołą a uczniami i rodzicami 
romskimi. Są w stałym kontakcie z nauczycielami, którzy pracują zdalnie z uczniami. Odbierają 
potrzebne podręczniki i przekazują uczniom romskim oraz nadzorują naukę dzieci. 
W przypadku uczniów z brakiem dostępu do Internetu zadaniem asystenta jest odebranie od 
dyrektora materiałów potrzebnych do realizacji programu nauczania, przekazanie ich uczniom, 
a następnie zebranie prac podlegających ocenie i przekazanie dyrektorowi (przekazanie 
i odbieranie odbywa się przed osiedlem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa).

Jednocześnie informuję Panią Dyrektor, że podjęłam działania związane 
z zapotrzebowaniem na dodatkowe środki dezynfekujące, sanitarne i ochrony osobistej dla 
osób ze społeczności romskiej zamieszkujących osiedla romskie w Małopolsce. 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, na terenie województwa małopolskiego nie odnotowano 
przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 wśród społeczności romskiej.

II Zastępca Dyrektora Wydziału

Ewa Podłęcka

Do wiadomości:
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
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