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Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając na pismo z dnia 17 kwietnia 2020 roku, znak: V.7018.249.2020 dotyczącego 

skargi pana w sprawie skierowania i warunków kwarantanny zbiorowej

w ośrodku przy ul. informuję, że została przeprowadzona wnikliwa analiza

przedmiotu skargi.

Obiekt został przygotowany do odbywania kwarantanny zbiorowej przez Prezydenta 

Standard i warunki lokalowe zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Prezydent 1 

poinformował, że pan wskazał na granicy obiekt kwarantanny zbiorowej przy

co znajduje potwierdzenie w systemie EWP 2.0 gdzie rozpoczął 

kwarantannę w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10.20.

Z informacji przekazanych przez Prezydenta wynika że, obowiązki ciążące

na Urzędzie Miasta w zakresie organizacji pobytu w kwarantannie zostały wypełnione

w następujący sposób:

- każda osoba skierowana na kwarantannę przy i otrzymuje: środek 

dezynfekcyjny, mydło aseptyczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe. Aneksy kuchenne, 

łazienki i WC, w celu utrzymania porządku' przez odbywających kwarantannę, wyposażone 

są w środki do utrzymania czystości (takie jak: płyn do naczyń, gąbki, mopy 

z wiadrami, zmiotki i szufelki). W każdym pokoju znajduje się informacja z danymi 

telefonicznymi, między innymi do administratora obiektu, który reaguje na każdy sygnał 

braku powyższych środków i je na bieżąco uzupełnia;

- każda osoba dostaje z pierwszym posiłkiem tzw. „pakiet startowy” tj. herbatę, cukier i kawę. 

Dostarczana jest na bieżąco woda (gazowana i niegazowana). Na miejsce dowożone są posiłki

-  śniadanie i obiad wraz z kolacją;



- każda osoba skierowana na kwarantannę informowana jest o zakazie picia alkoholu 

i palenia papierosów w budynku kwarantanny oraz bezwzględnego stosowania się do zasad 

izolacji z innymi osobami;

- dbałość o czystość w pokojach oraz umieszczanie odpadów stałych w podwójnych workach 

należy do osób odbywających kwarantannę;

- firma zewnętrzna na zlecenie wykonuje dezynfekcję pomieszczeń obiektu;

- po zakończonej kwarantannie pościel po osobie która ją odbywała przekazywana jest 

do pralni stosującej wskazania Sanepidu w zakresie temperatury prania.

Obiekt kwarantanny nadzoruje całodobowo Policja i Straż Miejska reagując na każde 

naruszenia zasad kwarantanny.

Z ustaleń Prezydenta przeprowadzonych w porozumieniu z Państwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we obiekt kwarantanny wynika że, pan

od początku kwestionował warunki izolacji, przywołując „komfort” w jakim przechodził 

kwarantannę w Norwegii (hotel). Pan zachowywał się agresywne i odrzucał próby

porozumienia ze strony przedstawicieli Sanepidu oraz Urzędu Miasta. Ponadto pomiędzy panem 

, a innymi osobami przebywającymi w kwarantannie dochodziło do licznych 

konfliktów. Z tego powodu niezbędna była dwukrotna interwencja Policji. Także z tych powodów 

podjęta została próba,pomocy psychologicznej.
Należy przypuszczać, że tym sposobem pan zamierzał przyspieszyć zmianę

decyzji o miejscu odbycia kwarantanny na kwarantannę indywidualną we wskazanym przez niego 

mieszkaniu w e1 . Jednak do dnia 2.04.2020 r. nie złożył żadnego formalnego wniosku w tej

sprawie.

W dniu 3.04.2020 r. w wyniku decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

we i po ustaleniach z Komendą Miejską Policji we 1 oraz Wydziałem

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta c, zmieniono miejsce

odbywania kwarantanny na wskazane przez pana mieszkaniu prywatnym

Po opuszczeniu przez pana obiektu przy

i nastąpiła tam normalizacja funkcjonowania kwarantanny.

Odnośnie pobjrania próbki (wymazu) PPIS we 1 zdecydował, że ze względów

epidemiologicznych n|ie ma konieczności wykonania u pana 

SARS-COY-2.
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