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POLECENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia29 lipca2020 r.
w sprawie utworzenia i prowadzenia izolatorium w Pomorskim Centrum Chor6b Zakainych
i GruZlicy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdarisk kierowane do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.,
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
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DziaLaj4c na podstawie art. 11 ust ustawy
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwiEzaniach zwi4zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem zwalczaniem (IOVID-19,
innych chor6b zakulnych oraz wywolanych nimi sytuacj i kryzysowych (Dz. IJ . z i,.020 r . poz.

i

374 ze zm.) w zwi4zku z, rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 matca 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoria ch (Dz.IJ . z 2020 r. poz. !i'39)
polecam
Szpitalom Pomorskinn sp. z o.o., ul. Powstania styczniowego 1,81-519 Gdvnia,

20 miejsc w prowadzonym dotychczas i:zolatorium
nieruchomo6ci i obiekt6w Pomorskiego Centrum Chorob il,akaflnych

utworzenie dodatkowych

zwykorzystaniem
i GruZlicy poloZonych przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-124 Gdarisk, w celu reali:zacji opieki
sprawowanej w zwi4zku z przeciwdzialaniem zakuhaniu wirusem SARS-CoV-2, w tym
opieki medycznej - wedlug standardu organizacyjnego opieki w izolatorium, w tym standardu
opieki medycznej oraz standardu warunk6w lokalowo-pobytowych, okre6lonego
tozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. IJ. 22020 r. poz. 539).
Polecenie podlega natychmiastowemu nykonaniu i obowi4zuje do odwolania.
Uzasadnienie

Zgodniezart.Il ust. l ustawy zdnia2marca2020r. o szczeg6lnychroz'tvi1zaniach
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b
zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda moze wydari polecenia
obowi4zuj4ce wszystkie organy administracji rz4dowej dzialaj1ce w wolew6dztwie
zwi4zanych

i paristwowe osoby prawne, organy samorz4du terytorialnego, samorz4dowe osc,try prawne
oraz samorz4dowe jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej vv zwi4zku
zprzeciwdzialaniem COVID-19. Polecenia podlegaj4 natychmiastowemu rvykonaniu.
poMoRSKr frRz4n womwdDzKr w cnaNsxu
Wydzial Bezpieczeristwa i Zarzqdzania Kryzysowego
ul, Okopowa 2l /27, 80-8 l0 Gdansk,

tel. : 58 30 77 322, fax: 58

30 I 5 435

www gdansk.uw gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov pl

O wydanych poleceniach wojewoda niezwNocznie informuje wlaSciwego dyrektora oddzialu

Narodowego Funduszu Zdrowia i ministr6w.

Jak wynika z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sizrmorz4dzie
wojew6dztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 z poLn. zm.) oraz Krajowego Rejestru S4dowego
(nr KRS 000049220I,D2iaN I Rubryka 7) Adresat polecenia jest samorz4dow4 osob4 prawnE
jako podmiot utworzony przez samorzqd wojew6dztwa pomorskiego, st4d tez objEty
pozostaje hipotez4 normy z aft. 11 ust. 1 ustawy zdnia 2marca 2020 r. o silozgg6lnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-I9,
innych chor6b zaka2nych oraz;wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
Rozporzqdzeniem Ministra ildrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz.539) okreslony zostal standard
organizacyjny opieki w izolatorium sprawowanej w zwi4zku z przeciwdzialaniern zakaaeniu
wirusem SARS-CoV-2, w szczeg6lnoSci w zakresie opieki medycznej ora:z standardu
warunk6w lokalowo-pobytowych, kt6ry jest wymagany w realizacji niniejszego polecenia.

Celem ochrony Lycia
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zdrowia ludzi,
uwzglgdnieniu stanu epidemii
obowi4zuj4cego do odwolania w zwi4zku z zakaheniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie
niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.
Finansowanie realtzacji polecenia nast4pi
Zdrowia.

ze

Srodk6w Narodowego Funduszu

Otrzymuj4:

1. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
2. Pomorskie Centrum Chor6b ZakaLnych i GruZlicy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214
Gdarisk

3. Pomorski Oddzial Wojew6dzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Cidarisk
4. Minister Zdrowia, ul. Miodowa75,00-952 Warszawa
5. Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa

6.

ala.

Dariusz

Drelic:J:a

poMoRsKlt IJRz4o wornw6DzKl w cl.LNsxu
Wydzial Bezpieczef stwa i Zarzqdzanla Kryrysowego
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