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Śhjski
Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 
40-074 Katowice 

ul. Raciborska 39

W odpowiedzi na pismo Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z dnia 7.05.2020r. znak NS-HKiŚ.9011.172.2020 dot. działań podjętych przez
PSSE w Żywcu w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej w Czernichowie, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, co następuje.
1) Wiadomość o pierwszym wyniku dodatnim u pracownika Śląskiego Centrum Opieki 

Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie PPIS w Żywcu otrzymał w dniu 
10.04.20r. ok godz. 20.00 na telefon alarmowy ze Szpitala zakaźnego w Tychach 
W trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego w dniu 10.04.2020r. ok. godz 
22.15 ustalono, że w/w osoba przez okres marca pracowała na kuchni w w/w zakładzie.

2) W dniu 11.04.2020r. ok. godz. 9.00 przeprowadzono rozmowę z P. Adrianą Gołuch 
dyrektorem zarządzającym w/w zakładu z prośbą o przekazanie informacji o osobach 
zatrudnionych w kuchni w okresie 27. - 29.03.2020r. oraz 31.03. - 10.04.2020r na 
poszczególnych zmianach, sposobu wydawania posiłków na poszczególne oddziały, 
odzieży ochronnej personelu kuchni, liczby personelu medycznego oraz czy personel 
pracuje również w innych podmiotach leczniczych, a także liczby pensjonariuszy. 
W trakcie rozmowy P. A. Głuch poinformowała, że jeden z opiekunów medycznych od 
kilku dni jest osłabiony i czuje się niezbyt dobrze (podała jego dane).

3) W dniu 1 1.04.20 ok. 9.30 przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny z opiekunem 
medycznym o którym informowała A. Gołuch, w trakcie którego ustalono, że od 
6.04.2020r. miał on katar i ból gardła -  bez gorączki, natomiast od 8.04.2020r. brak 
smaku i zapachu. Jak twierdził w dniu 10.04.2020r. w trakcie dyżuru (ok. godz. 19.00) 
w Czernichowie, gdzie pracuje jako opiekun medyczny, skonsultował swoje objawy 
z lekarzem neurologiem, który zasugerował, że objawy mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusenr W związku z powyższym otrzymał informacje, że od następnego dnia 
ma nie przychodzić już do pracy. W związku z powyższym pracownik PSSE w Żywcu 
skontaktował w tej sprawie z lekarzem chorób zakaźnych w Cieszynie oraz lekarzem 
chorób zakaźnych w Tychach. W trakcie rozmowy z lekarzem zakaźnikiem w Tychach 
po przedstawieniu sytuacji pracownik PSSE w Żywcu ustalił termin pobrania wymazu 
w dniu 11 04.2020r.

4) W dniu 11.04.2020r. wysłano pismo do INTER.MED Sp. z o.o polecające 
przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, powierzchni i sprzętu 
w zakładzie, wzmożenie reżimu sanitarnego, monitorowanie temperatury wszystkich 
pensjonariuszy i pracowników, przestrzeganie przez personel medyczny odzieży ochrony



osobistej uzależnionej od stopnia narażenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
dotyczącym podejrzenia/zakażenia SAR.S -  CoV- 2 oraz informowanie PPIS w Żywcu
0 każdym przypadku podejrzenia zachorowania na SAR.S -  CoV -  2 na nr alarmowy. 
Przez ten okres do PPIS w Żywcu nie wpłynęła informacja o takich zachorowaniach.

5) Ponadto dnia 11 kwietnia 2020r ok. godz. 12.00 PPIS w Żywcu wystosował e-mail do 
dyrektora obiektu, w którym - w związku z prowadzonym dochodzeniem 
epidemiologicznym -  polecił w trybie pilnym o przesłanie danych personelu medycznego 
(niezaleznie od formy zatrudnienia) oraz pensjonariuszy z podziałem na oddziały 
z okresu od 16.03.2020r Ponadto poproszono o podanie: danych osób pozostałego 
personelu niezależnie od formy zatrudnienia; danych osób będących na rehabilitacji 
stacjonarnej i niestacjonarnej wraz z okresem pobytu oraz dane osób odwiedzających 
z podaniem narodowości.

6) W dniu 11.04.2020r. o 12.53 przysłana została lista osób z kontaktu z opiekunem 
medycznym, o 16.51 lista pensjonariuszy, którzy opuścili ośrodek; a kolejne listy 
dochodziły jeszcze o 19.50 i 22.30. Weryfikacja list przez A. Gołuch prowadzona była 
jeszcze 13.04.2020r.

7) W godzinach wieczornych ok. 20.00 w dniu 12.04.2020r. PPIS w Żywcu otrzymał 
informację o dodatnim wyniku opiekuna.

8) Opierając się na listach przygotowanych przez P. A. Gołuch lista wszystkich osób, w tym 
pracowników została przesłana do WSSE w Katowicach i Zespołu zarządzania 
kryzysowego w Żywcu w dniu 13.04.2020r. (278 osób).

9) Kolejne informacje o osobach zakażonych PPIS w Żywcu uzyskał w dniu I4.04.2020r. 
(pielęgniarka) oraz 15.04.2020r. (pacjent ośrodka).

10) Pierwsze testy dla pacjentów i pracowników w/w podmiotu prowadzącego działalność 
leczniczą zostały przeprowadzone w dniu 15.04.2020r., a w kolejnych dniach również 
wśród pracowników odbywających kwarantannę domową.

11) W związku z informacjami przekazywanymi przez P. A. Gołuch dotyczącymi personelu 
medycznego chętnego do powrotu do pracy w placówce, PPIS w Żywcu zlecił ponowne 
pobranie wymazów w dniu 18.04.2020r. u lekarza oraz w dniu 20.04.2020r. 
u 5 opiekunek (w 7 dniu i później następującym po dniu od ostatniego dnia narażenia) 
przebywających w kwarantannie domowej. W ten sposób PPIS w Żywcu skrócił 
kwarantannę tym pracownikom medycznym, ponieważ mieli oni wynik ujemny 
w kierunku SARS-CoV-2.

12) O wynikach wymazów na bieżąco informowana była Pani A. Gołuch celem podjęcia 
działań zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych.

13) W tym czasie od 17.04.2020r. na ternie obiektu działała już Zintegrowana Służba 
Ratownicza, która po otrzymaniu wyników badań podjęła działania mające na celu 
oddzielenie pacjentów, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 od pacjentów, 
u których wynik testu był ujemny. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 3.04.2020r. „jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu 
od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć 
zakażenie SARS-CoV-2” . W związku z powyższym po zakończeniu tego procesu
1 odczekaniu 7 dni ustalono kolejny, najszybszy w celu zagwarantowania wiarygodności 
wyników, kolejny termin pobierania wymazów - na dzień 27.04.2020r.
Należy zaznaczyć, że pobranie wymazów u 189 osób było bardzo trudnym 
przedsięwzięciem logistycznym, w zakresie samej czynności ich pobrania u tak dużej 
grupy osób oraz przeprowadzenia badań. Zgodnie z planem wymazy zostały pobrane 
w dniu 27.04.2020r.



14) W dniu 26.04.2020r. do PSSE w Żywcu wpłynął e-mail przesłany przez Zintegrowaną 
Służbę Ratowniczą, z którego wynikało, że na kuchni SCODiR w Czernichowie pracują 
osoby wykazujące objawy COVID-19. Z informacji e-mail otrzymanej w dniu 
26.04.2020r. godz. 14:01 od dyrektora zarządzającego obiektu wynikało, że już w dniu 
25.04.2020r. godz. 0:51 została ona poinformowana, że pracujący w placówce lekarz po 
przeprowadzeniu badania lekarskiego wystawił dla 3 osób pracujących w kuchni 
zaświadczenie o podejrzeniu zakazenia SARS-CoV-2 i na podstawie oceny stanu zdrowia 
zalecił w/w osobom odbywanie izolacji w warunkach domowych. Natomiast z rozmów 
telefonicznych przeprowadzonych w dniu 26.04.2020r. przez przedstawicieli PSSE 
w Żywcu z w/w osobami wynikało, że jeszcze w dniu 25.04. i do godz. 12.00 w dniu 
26.04.2020r. pracowali oni na kuchni przy przygotowywaniu posiłków. Ponadto na 
wniosek P. A. Gołuch w dniu 24.04.2020r. w/w pracownicy mieli pobrane wymazy 
w kierunku zakażenia koronawirusem i w dniu 26.04.2020r. do tut Stacji wpłynęła 
telefoniczna informacja, z której wynikało, że u dwóch z tych osób stwierdzono obecność 
materiału genetycznego koronawirusa SARS -  CoV -  2.
W związku z powyższym PPIS w Żywcu w dniu 26.04.2020r. wydał decyzję nakazującą 
wstrzymanie -  w terminie natychmiastowym - produkcji posiłków w kuchni SCODiR do 
czasu przeprowadzenia zabiegów dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu kuchni wraz 
z całym zapleczem kuchennym, co należy udokumentować stosownym dokumentem 
potwierdzającym przeprowadzenie tych czynności przez specjalistyczną firmę oraz zakaz 
wstępu do w/w pomieszczeń do czasu przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
wykonanie dekontaminacji PPIS w Żywcu wydał również na tych pracowników kuchni 
decyzje o zaniechanie wykonywania prac w styczności z żywnością, przy wykonywaniu 
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - 
do czasu uzyskania orzeczenia o zdolności do wykonywania tych prac.

15) W dniu 23.04.2020r. PPIS w Żywcu otrzymał od Wójta Gminy Czernichów „Wniosek
o wszczęcie postępowania”, z którego wynikało, że jedna z pracownic placówki zwróciła 
się do Pani Wójt z apelem w zakresie łamania prawa pracy i bezpieczeństwa pracy (brak 
środków ochrony indywidualnej, brak zaplecza socjalnego) oraz zastraszania 
pracowników obniżeniem wynagrodzenia i odcięciem od środków ochronnych. PPIS 
w Żywcu pismami z dnia 27.04.2020r. przekazał do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział 
w Bielsku -  Białej wyciąg wniosku dot. łamania prawa pracy, natomiast do Prokuratury 
Rejonowej w Żywcu wyciąg wniosku dot. zastraszania pracowników.

16) W dniu 30.04./1,05.2020r. w ŚCODiR w Czernichowie p o. PPIS w Żywcu oraz 
upoważniony pracownik przeprowadzili kontrolę sanitarną, w trakcie której 
potwierdzono, że część personelu nie posiadała odpowiedniego zabezpieczenia 
(kombinezony malarskie, flizelinowe, maseczki chirurgiczne lub bawełniane, klapki, bez 
gogli i przyłbic). Zgodnie z oświadczeniem personelu w pierwszym dniu (po pierwszym 
wymazie - 15.04.2020r.) otrzymali oni „porządne” kombinezony, w których chodzili 
przez 4 doby. Później dostarczono im kombinezony flizelinowe z napisem na 
opakowaniu „kombinezony malarskie” . Ponadto stwierdzono, że część personelu 
medycznego „mieszkała” na odcinkach razem z pacjentami, jeden z opiekunów spał 
w pomieszczeniu, które wcześniej służyło jako jadalnia (w kącie, na materacu), inny na 
materacu na podłodze w części komunikacyjnej przy schodach prowadzących na górę. 
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami 
medycznymi. Odpady medyczne w workach czerwonych, nie oznakowanych, 
wymieszane były z workami czarnymi i niebieskimi w miejscu składowania odpadów 
komunalnych. Składowane były w bardzo dużej ilości na powierzchni utwardzonej, bez



zabezpieczenia. Stwierdzono również, że bielizna brudna pościelowa składowana była 
bezpośrednio na podłodze w ciągach komunikacyjnych.
W związku z powyższym w dniu 4.05.2020r. PPIS w Żywcu wydał decyzję nakazującą 
w terminie natychmiastowym: zapewnienie właściwych warunków sanitarno -  
higienicznych dla pracowników poprzez wyposażenie ich w środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy; udostępnienie pracownikom 
istniejących pomieszczeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego w celu zapewnienia 
właściwych warunków pracy i pobytu w zakładzie; zapewnienie prawidłowego 
postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania poprzez 
ich właściwe oznakowanie, przechowywanie i wywóz przez specjalistyczną firmę oraz 
usunięcie brudnej bielizny pościelowej z ciągów komunikacyjnych obiektu. 
Zobowiązano przedsiębiorcę do pisemnego poinformowani PPIS w Żywcu o jej 
wykonaniu w terminie do dnia 18.05.2020r. przedkładając również dokumenty 
potwierdzające wywóz odpadów medycznych.

17) Po wejściu w dniu 1,05.2020r. na obiekt koordynatora wojewody wraz z ekipą żołnierzy 
WOT, GOPR i wolontariuszy kolejne testy dla obecnych w obiekcie pacjentów 
i personelu zostały przeprowadzone w dniu 5.05.2020r. i 8.05.2020r. W związku z tym, 
że u jednej osoby personelu medycznego oraz u jednego z pacjentów potwierdzono 
wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2, PPIS w Żywcu nałożył decyzję o kwarantannie 
na poszczególne osoby, przy czym 6 z 7 pracowników medycznych zadeklarowało chęć 
odbycia kwarantanny w warunkach domowych.

18) Biorąc pod uwagę ostatni dzień kontaktu, tj. 8.05.2020r. ponowne wymazy u pacjentów
i osób pracujących obecnie w obiekcie zostaną pobrane w dniach 15.05. lub 16.05.2020r.

Należy zaznaczyć, że testy przeprowadzane były przez ekipy wymazobusów, niezależne od 
PPIS w Żywcu (żaden z pracowników tut. organu nie pobiera wymazów i nie jest członkiem 
ekipy wymazobusa). Również badania przeprowadzane są przez wytypowane laboratoria
i PPIS w Żywcu nie ma wpływu na czas oczekiwania na wyniki.
Biorąc pod uwagę powyższe należy zaznaczyć, że w okresie od 13.04 2020r. do 8.05.2020r. 
u pacjentów w/w ośrodka przeprowadzono 418 testów, a u personelu 186. Pacjenci 
pozostający przez ten czas w SCODiR w Czernichowie mieli pobierane wymazy 3-krotnie, 
a personel co najmniej 2-krotnie
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