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Odpowiadając na pismo^z dnia 02.04.2020 r., nr VII.564.40.2020.MAW uprzejmie 

informuję, że przyczyną rozwiązania umowy cywilno-prawnej z Panią nie było

umieszczenie przez nią na swoim profilu społecznościowym, na portalu Facebook, wpisu o 

warunkach izolacji, której była poddana wraz zespołem w dniach 16-17 marca 2020 r.

Decyzja administracyjna o izolacji zespołu ratownictwa medycznego podjęta została 

przez SANEPID, z którym Pani była w bezpośrednim kontakcie. O fakcie tym

poinformowała Głównego Dyspozytora Centrum Dyspozytorskiego.

WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie niezwłocznie podjęła działania mające na 

celu organizację miejsca izolacji dla ZRM. Miejsca izolacji nie wyznaczył Wojewoda 

Mazowiecki do czego jest zobowiązany art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 

1570). SANEPID wydając ustnie decyzję administracyjną o izolacji nie wskazał miejsca jej 

odbywania. Zadaniem izolacji ZRM jest odosobnienie jego członków, w celu uniemożliwienia 

przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, na który byli narażeni 

podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przed decyzją o izolacji.

Pani przebywając w izolacji nie zastosowała się do zasad

obowiązujących w takich pr/\ padkach, miedzy innymi przez poruszanie się po całym terenie 

Oddziału przy ul. Woronicza 19, gdzie przebywali również inni pracownicy. Zachowanie takie 

mogłoby być przyczyną przeniesienia potencjalnego zakażenia, na innych pracowników w 

przypadku gdyby potwierdziło się, że Pani miała bezpośredni kontakt z

pacjentem zakażonym COVID-19 i sama uległa zakażeniu. Dopuściła się zatem złamania zasad 

izolacji.
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Postępowanie w świetle zagrożenia można ocenić jako

nieodpowiedzialne. Należy podkreślić, że od osób z wykształceniem medycznym, do którego 

grona zalicza się , wymaga się więcej w takich sytuacjach, niż od przeciętnego

człowieka.

Informuję, że właśnie to zachowanie było przycyzna rozwiązania umowy z Panią!

Zjawisko zakażeń pomiędzy członkami personelu medycznego wspólnie 

pracującymi jest jednym z głównych źródeł takich zakażeń, i negatywnie skutkuje dla 

możliwości realizacji niesienia pomocy pacjentom.

Ze swojej strony możemy z całą odpowiedzialnością i stanowczością zapewnić, że 

Pogotowie posiada i wdraża procedur) postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia 

COVID-19 i w trosce o życie oraz zdrowie społeczeństwa nie może sobie pozwolić na 

jakiekolwiek odstępstwa od tego.


