WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 18 marca 2020 r.

Panie, Panowie
Prezydenci Miast na prawach powiatu,
Starostowie

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. poz.374)
w celu zapewnienia pomocy osobom skierowanym decyzją organu inspekcji sanitarnej do
odbycia kwarantanny lub dla osób wracających do Polski objętych obowiązkową 14-dniową
kwarantanną, które ze względu na warunki socjalno – bytowe nie mają możliwości odbycia
odosobnienia w warunkach domowych, w nawiązaniu i uzupełnieniu do wcześniejszej
korespondencji
polecam
1) zapewnienie obiektów, które będą pełnić rolę miejsc kwarantanny zbiorowej. Przy
organizacji ww. obiektów, należy zapewnić odpowiednie warunki dla osób tam
przebywających, dlatego też zasadnym jest, aby w miarę możliwości i dostępności na
swoim terenie, wykorzystać na ten cel takie obiekty jak: hotele, internaty, bursy,
akademiki, hostele, ośrodki wczasowe, itp., których infrastruktura oraz zaplecze
socjalno-bytowe

pozwalają

na

szybkie

(w ciągu

kilku/kilkunastu

godzin)

zaadaptowanie na przedmiotowy cel;
2) koordynację, organizację i obsługę wytypowanych obiektów - o uruchomieniu obiektu,
decydują władze powiatu, po uzyskaniu informacji od organów inspekcji sanitarnej
bądź innych instytucji o konieczności poddania osoby/osób (przebywających na terenie
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

www.lodzkie.eu
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

powiatu) kwarantannie w warunkach innych niż domowe; w pierwszej kolejności
rekomendowane jest odbywanie kwarantanny w warunkach domowych;
3) współpracę wszystkich organów administracji gminnej i powiatowej oraz wzajemne
wsparcie w podejmowanych przedsięwzięciach.
Jednocześnie informuję, że osoby przebywające w kwarantannie powinny stosować się
do zaleceń, o których mowa w wytycznych Ministerstwa Zdrowia (Załącznik Nr 1).
Przypominam, że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)
kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi
lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński

Do wiadomości:
1. Pan Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2. Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast z województw łódzkiego
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