
ZARZĄDZENIE NR I2Ol9

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA z4 2Cn3C-

iw sprawie postępowania i współpracy iw przypadku wystąpienia zagrożeń
o charakterze epidemicznym, zachorowań na choroby zakaźne bądź zjawisk

bioterrorystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 17 i art. 22 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz w związku
z zapisami art. 14 ust. i i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r.
poz. 151 ze zm.) zarządza się co następuje:

Określa się sposób postępowania w przypadku wystąpienia na terenie województwa
świętokrzyskiego zwiększonej liczby zachorowań lub zagrożeń epidemicznych takich jak:
I. Choroby, których zwalczanie regulują Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne

Światowej Organizacji Zdrowia;
2. Znane choroby zakaźne przy nagłym, znacznym wzroście liczby zachorowań

wymagających podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających
jej skutki;

3. Inne zawleczone choroby zakaźne wcześniej nieznane, nie występujące
lub wymagające podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczającej
jej skutki;

4. Wynikające z oznak ataku bioterrorystycznego.

*2
Zwalczaniem zachorowań wymienionych w I w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego
kieruje Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który organizuje
działania przeciwepidemiczne, przy udziale nadzorowanych przez siebie Powiatowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz współdziałaniu ze służbami, strażami,
inspekcjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

*3
Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego koordynuje zwalczanie zagrożeń o charakterze epidemicznym. zachorowań



na choroby zakaźne bądź zjawisk bioterrorystycznych na terenie województwa

świętokrzyskiego.

W razie podejrzenia lub rozpoznania licznych zachorowań na znaną chorobę zakaźną,

bądź wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej lub zagrożenia bioterrorystycznego

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje następujące

dzialania:
1. Powiadamia:

a. Wojewodę Świętokrzyskicgo za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum

Zarządzania Kryzysowego.

b. Marszałka Województwa Świętokrzy skiego.

c. Głównego Inspektora Sanitarnego.

d. Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia.
e. Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych,

L Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (w przypadku chorób odzwierzęcych

lub po spożyciu artykulów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego).

2. Podejmuje działania zapobiegające epidemii lub ograniczające jej skutki.

3. Zgłasza potrzeby w zakresie sil i środków niezbędnych do zwalczania występującego

zagrożenia epidemicznego na tercnic województwa do administracji publicznej.

4. Przekazuje meMunki o zachorowaniach na choroby zakaźne bądź o zagrożeniu

występowania tych chorób do Wojewody Świętokrzyskiego poprzez Wojewódzkie

Centrum Zarzadzania Kryzysowego, zawierające informacje o liczbie i stanie chorych

lub zagrożonych, miej scu wystąpienia zachorowanialzagrożenia oraz podjętych

i planowanych przedsięwzięciach przeciwepidemicznych.

*5
Wykaz miejsc do izolacji, obserwacji osób podejrzanych o kontakt z biologicznym

czynnikiem chorobotwórczym. a także miejsc leczenia chorych zawarty

jest w Wojewódzkim Planie dzialania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa

świętokrzyskiego.

*6
Dyrektorzy szpitali zobowiązani są do aktualizacji procedur postępowania podmiotu

leczniczego w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. obejmujących:

I. Uruchomienie dodatkowych miejsc szpitalnych oraz dodatkowych miejsc do izolacji

lub kwarantanny - Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego (Moduł Zadaniowy

Nr 9).
2. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych

stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania szpitali — Wojewódzki Plan

Zarządzania Kryzysowego (Standardowa Procedura Operacyjna (SPO) Nr 25).



*7
1. Dyrektorzy szpitali, wyznaczonych do hospitalizacji pacjentów z chorobą zakaźną,

w porozumieniu z dyrektorami szpitali, do których będą przetransportowani

dotychczas hospitalizowani pacjenci w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych,

zobowiązani są do aktualizacji procedur ewakuacji chorych.
2. Zaktualizowanie procedury ewakuacji chorych wykonać należy w terminie do 30 dni

od dnia dokonania zmiany i przekazać je do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiełcach.

*8
I. W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji pacjentów dotychczas hospitalizowanych

w oddziałach ohserwacyjno-zakaźnch. należy wykonać ją na podstawie

Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa

świętokrzyskiego.

2. W sytuacji wystąpienia ciężkich zachorowań mających znamiona sytuacji kryzysowej

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po konsultacji

z dyrektorami szpitali województwa świętokrzyskiego wskaże oddziały. w których

wykonywane będą hospitalizacje.
3. Za koordynację przyjęć pacjentów chorych na choroby zakaźne do wskazanych

oddziałów odpowiedzialny jest Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki łnspektor

Sanitarny.

Przewóz pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej realizują specjalnie przygotowane

Zespoly Ratownictwa Medycznego działające w ramach Państwowego Ratownictwa

Medycznego.

* 10
ł. Prezydenta Miasta Kielce oraz Starostów, na terenie których wystąpiły przypadki

zachorowań na choroby zakaźne zobowiązuje się do organizacji transportu próbek

na swój koszt do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kielcach.

2. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyduje o sposobie

transportu próbek do Narodowego łnstytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Zakładu Higieny w Warszawie. bądź do innego wyznaczonego laboratorium,

* 11

1. Prezydent Miasta Kielce oraz Starostowie przekazują meldunki o zachorot%aniach

na choroby zakaźne bądź o zagrożeniu występowaniem tych chorób do Świętokrzyskiej

Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej.
2. Świętokrzyska Państwowa Wojewódzka łnspekcja Sanitarna opracuje procedurę

przekazywania informacji na temat meldunków na choroby zakaźne.



* 12
Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii określa
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi oraz Wojewódzki Plan dzialania na wypadek wystąpienia

epidemii dla województwa świętokrzyskiego.

* 13
Za realizację Zarządzcnia odpowiedzialny jest Świętokrzyski Państwoy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny.

* 14
Zarządzenie podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

* 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


