WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.940.40.2020.3

POLECENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zapewnienia pomocy
osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

polecam właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym jednostkom
organizacyjnym pomocy społecznej z obszaru województwa wielkopolskiego:
1)
2)

3)
4)
5)

współpracę z Policją, polegającą w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach
przebywających w kwarantannie, które mogą wymagać wsparcia tych jednostek;
podjęcie działań w celu oceny sytuacji osób, o których mowa w pkt 1, pod kątem
zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz
pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego;
podjęcie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu
wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką;
zobowiązać podległy personel do zapoznania się i stosowania zasad dotyczących
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
informować mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o
konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą
nieprzestrzeganie zasad, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2
w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy
administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu
terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.
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