WOJEW

BZK-1X.63

1

0 .7

1.2020.ABD

POLECENIE
WOJBWODY POMORSKIEGO
z dnra 15 kwietnia 2020 l.
w sprawie utworzenia i prowadzenia izolatorium w pomorskim centrum
i Gruzlicy ul. Smoluclrowskiego 18, 80-214 Gdarisk kierowanp do szpitali
ul. Powstania Sfyczniowego 1, B 1-5 19 Gdynia

c

Dzialaiqc na podstawie art. i i ust 1 ustawy z dnia J marca 2020
rozwiqzanrach zwiqzanych z, zapobieganiern, przeciwdzia{aniem i zw
innych chor6b zaku2nych oraz wywolanych nimi sy.tuacji lqryzysowych (I
374 ze zm.) w zwiqzku z rozporzEdzeniem linistra zlrowia z dnia
w sprawie standardu or ganizacyjnego opieki w izolator. iach (Dz. IJ . 2 2020

Zakainych
ich Sp. z o.o.,

o szczeg6lnych
iem COVID-I9,
U. 22Q20 r. poz.
marca 2020 r.
poz.539)

polecarn

Szpitalom Pornorskim sp. z o.o., ul" Porvstania stydzniowego 1, s1.+519 Gdynia,

utworzenie

i

prowndzenie izolatorium

z

Pomorskiego Centrum Chor6b Zaka2nych i G
18, 80-124 Cidarisk, w celu reahzacji opieki

zaka2aniu v,riLusern SARS-CoV-2, w tym opieki medycznei lredlug standardu
organizacyjnego opieki w izolatorium, w tym standardu opieki medyc
',J otaz gtandardu
warunk6w lokalowo-pobytowych, okredlone go rozporz4dzeniem Mini
Zdrow\a z dnia
26 marca2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego ,rpieki w izolatoriach 1Dz. U)22020 r.
poz.539).
Polecenie podlega natychmiastowemu wykananiu i oborfi4zuje do odw lania.
Uzasaclnienie

Zgodnie z afi. 11 ust. 1 ustawy z dnta 2 ntarca 202p r. o szczeg6ln h rozviiqzamach
zwt4zany ch z z,apobieganiem, przeciwdzialani em i zwalczaniem c ovID - 9, irury$h chor6b
zakaLnych oraz wywolanych nirni sytuac.ii kryzysowych [vojewoda
wydac polecenia
obowi4zuj4ce wszystkie organy administracji rzEdowpj dzialajilce
wojew6dztwie
i paristwowe osoby plawne, organy samorz4clu terytorialdego, samorz4d<
osoby prawne
oraz sarnorzqdawe j ednostki or ganizacyj ne nieposiadaj 4cq osobowoSci p wnej rry zwr4zku
zprzeciwdzialaniem covlD-19. F'olecenia podlegaj4 natychmiasto mu wykonaniu.
o wydanych poieceniach woj ervcicia niezia,.locznie inforrntij e wlasciwego
tor4 oddzialu
Narodo'we go Funclusz ur Zdrorvi a i mini srrorv.

.Iak wynika z arl. 47 ust. 2 usta'uv;, z dnia
wojew6dztwa (Dz" TJ. 'z 201t) paz. 5IZ z p{tin" z,m)

5

czerwca 1998
ort\2, Krajowego

.o

saryorzEdzie

jestru S4dowego

(nr KRS 0000492201,D2ia1I Rubryka

jako podmiot utworzony przez

'l) Atlr

samorzqd

pozostaje hipotez4 normy z aft. 11 ust. 1 u
r ozw i2zaniach'zwiqzany ch z zap obie ganiern,
innych chor6b zakalnych oraz wywolanych ni
R.ozporz4dzeniem Ministra Zdrowia'2,
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U
organizacyjny opieki w izolatorium sprawow
wirusem SARS-CoV-2, w szczeg6lnoSci r
warunk6w lokalowo-pobytowych, kt6ry jest w
Celern ochrony Zycia i zdrowia
obowiqzuj4cego do odwolania w zwi4zku z
niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.
Finansowanie realizacti poleeenia
Zdrowta.

Otrzymuj4:
1. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1,8i-519 Gdynia
2. I'omorskie Centrum Chor6b ZakaLnvch i GruZlicv ul. Smoluchow iego 18, 80-214
Gdafsk
3. Pomorski Oddzial Wojew6dzki NFZ, ul, Marynarki Polskiej 148, 8
5 Gdafsk
4. Minister Zdrowia, ul. Miodowa 1 5, 00-9 5 2 W arszawa
5. Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji, ul. Stefana
:go sf 02-s91
Warszawa

6.

ala.

.TEWODA P

Dariusz Dreliclr

