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Protokół nr 03-18/2020 z  posiedzenia 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 9 marca 2020 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 17:00 
 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 7-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.  
 
Przewodnicząca na prośbę dyrekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
zaproponowała zdjąć z porządku obrad temat: „Działania Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wobec narastającej fali zachorowań na 
choroby odkleszczowe” i wprowadzić go do obrad komisji w innym terminie.  
 
Uwzględniając powyższe, porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
1. Przygotowania Miasta Gdańska i Województwa Pomorskiego do ewentualnej 

epidemii koronowirusa 
 

Zaproszeni goście: 

 Pani Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska 

 Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski 

 Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

 Pani dr n. farm. Halina Bona - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Gdańsku, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Gdańsku 

 
Powyższy porządek przyjęto jednogłośnie 7 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 

     PUNKT 1 
Przygotowania Miasta Gdańska i Województwa Pomorskiego do 
ewentualnej epidemii koronowirusa 
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Przewodnicząca Komisji poprosiła panią Halinę Bonę - Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o przedstawienie aktualnego stanu przygotowań 
w Gdańsku do ewentualnej epidemii koronowirusa.  
 
Pani Halina Bona - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku 
Witam państwa serdecznie. Może niekoniecznie mogę powiedzieć coś na temat 
przygotowań do stanu epidemii. Służba sanitarna ma określone zadania w tej materii. 
Jeśli chodzi o służby inspekcji sanitarnej, to nadzorem obejmowane są osoby 
powracające z krajów, w których wystąpiła transmisja koronowirusa oraz osoby z 
bliskiego kontaktu. Natomiast postępowaniu podlegają osoby, które spełniają z 
jednej strony kryteria medyczne, a z drugiej epidemiologiczne. Jeśli chodzi o 
kryteria medyczne, dotyczy to osób, które mają widoczne objawy zachorowania czyli 
wysoka temperatura min. 38 st., suchy kaszel, oraz duszności. Wszystkie te osoby 
podlegają działaniom służb medycznych. Natomiast jeśli chodzi o kryteria 
epidemiologiczne, dotyczą tych osób, które pochodzą z tych krajów o stwierdzonej 
transmisji wirusa lub osoby z bliższego kontaktu. Jeśli chodzi o osoby, które spełniają 
kryteria kliniczne one podlegają innym procedurom, ponieważ taka osoba powinna 
sama zgłosić do inspekcji sanitarnej, że ma takie podejrzenie i powinna trafić do 
szpitala zakaźnego. Na terenie naszego województwa mamy dwa takie szpitale – 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy przy ul. Smoluchowskiego oraz 
Instytut Chorób Morskich i Tropikalnych w Gdyni Redłowie. Tam taka osoba podlega 
działaniom diagnostycznym, które mają wyeliminować choroby takie jak grypa i 
podlegają szerokiej diagnostyce pod kątem wirusów i bakterii. Jeżeli wynik jest 
ujemny, a objawy cały czas się utrzymują wówczas lekarz pobiera próbkę do badania. 
Pierwotnie jednostką do takich badań w kraju był Państwowy Zakład Higieny, w tej 
chwili do badań ruszyło laboratorium Wojewódzkiej Stacji Saniarno – 
Epidemiologicznej. Jeżeli wynik jest pozytywny, osoba zakażona koronowirusem 
pozostaje w szpitalu zakaźnym. Osoby z bliskiego kontaktu, u których nie wystąpiły 
objawy są objęte kwarantanną domową 14-dniową, podczas której nie powinny 
wychodzić z domu. Jeżeli w tym czasie wystąpiłyby jakiekolwiek objawy kliniczne te 
osoby powinny to do nas zgłosić. My również do nich dzwonimy i pytamy o stan 
zdrowia. W tej chwili kontrolujemy 6 osób, które jechały autokarem z chorą na 
koronowirusa osobą. To tyle z mojej strony.  
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu doktora Jerzego Karpińskiego.  
 
Pan Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Dziękuję za zaproszenie. Na samym wstępie chciałbym udzielić takiej ogólnej 
informacji na temat koronowirusa dla jasności podejmowanych procedur na szczeblu 
wojewódzkim. Wojewoda Pomorski powołał zespół kryzysowy, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele pana Marszałka, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, także specjaliści z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, dodatkowo Wojewódzki Szef Sztabu Wojskowego, 
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej, jest też zaangażowana straż graniczna. Ten 
zespół wypracowuje określone zadania dla województwa w całym regionie. Do tej 
pory naprawdę wspaniale układa się współpraca między tymi wszystkimi służbami. 
Jako lekarz, chciałbym państwu wyjaśnić jak to wszystko wygląda. Mamy całą grupę 
koronawirusów wywołujących różne rodzaje chorób, z tych, które najbardziej znamy 
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to takie jak SARS, MERS. Te wszystkie zdarzenia, które mamy też należą do grupy 
koronawirusów. Aktualnie ten wirus różni się od wirusa zwykłej grypy dwoma 
zasadniczymi różnicami – z jednej strony łatwo się rozprzestrzenia, z drugiej 
powoduje ciężkie powikłania w postaci ciężkiego zapalenia płuc płatowego, można 
to określić obrazowo jak zabetonowane płuca. U osób, które mają zmniejszoną 
odporność i osoby powyżej 80 roku życia, czy osoby które mają choroby układu 
krążenia są najbardziej narażone. Ponieważ krew musi przejść  przez płuca, a jeżeli 
płuca są „zabetonowane” jest to ogromne obciążenie dla organizmu i osoby, które 
mają tego typu schorzenia najczęściej odchodzą. Dlatego głównym celem wszystkich 
służb na terenie całego województwa jest doprowadzenie do takiej sytuacji żeby był 
jak największy dostęp do łóżek OIOM- owskich na terenie szpitali żeby pomóc tym 
ludziom, którzy będą mieli problem z oddychaniem. Druga obiektywna ocena tej 
sytuacji jest taka, że dotyczy to 10% osób zakażonych koronowirusem, druga dobra 
informacja jest taka, że dziecki do 15 lat w zasadzie nie mają żadnych objawów. Te 
statystyki światowe pokazują, że w przypadku dzieci nic się nie dzieje. Większość 
osób wychodzą z zakażenia koronowirusem, natomiast osoby starsze i ze 
schorzeniami są w trudniejszej sytuacji. Po to są te wszystkie zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego i dobrze by było gdyby społeczeństwo się do nich stosowało. 
Sytuacja we Włoszech została spowodowana bo w jednym ze szpitali gdzie się pojawił 
wirus nie zastosowano odpowiednich procedur i natychmiast się to rozniosło. Tam 
też jest inna specyfika kulturowa – ludzie się ze sobą często spotykają, przytulają 
ale jednak w sytuacji zagrożenia takie zachowania są niewskazane. Należy unikać 
zgromadzeń, unikać kontaktów. Jeśli chodzi o samo leczenie trzeba zrozumieć 
mechanizm działania wirusa. Wirus to jest tylko materiał RNA otoczony otoczką 
białkową. Po kontakcie z wirusem nasz organizm wytwarza limfocyty, które 
umożliwiają rozpoznanie tej choroby w komórkach, rozpoznaje te komórki, które są 
zakażone tym wirusem i wytwarza się naturalna odporność. Dlatego jest tak ważna 
jest izolacja chorych bo jeśli ich nie będziemy izolowali to one będą zakażać innych 
i problem narasta co raz bardziej. Dlatego do końca tego tygodnia będzie pewnie 
podjęta decyzja o zamknięciu szkół, jest decyzja o ograniczeniu imprez masowych, 
jest rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o ograniczaniu wszelkich uroczystości czy zgromadzeń, które nie są 
konieczne. Ten wirus ma jeszcze jedną charakterystykę, bardzo kłopotliwą dla służb 
medycznych – że może początkowo nie dawać żadnych objawów. W tej chwili 
wszystkie szpitale na terenie województwa znajdują się w stanie podwyższonej 
gotowości, co ma zmierzać do umożliwienia wszystkim osobom, które muszą mieć 
respirator. Póki co nie ogranicza się przyjęć ostrych i planowanych. W województwie 
pomorskim szpitalem preferowanym jest Szpital zakaźny w Gdańsku. Drugim rzutem 
jest Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, to są dwie jednostki, które mają 
specjalistów. Wskutek dobrej współpracy pan rektor GUMedu udzielił nam 
ogromnego wsparcia. Mają dwa OIOMy bardzo specjalistyczne ale udzielą również 
wsparcia personelem, pan marszałek uruchomił 4 łóżka w piątek. Rozesłaliśmy w 
zeszłym tygodniu do tych szpitali, które mają stan podwyższonej gotowości 
informację o zapotrzebowaniu i konieczności zabezpieczenia się na ten wypadek. 
Każdy z dyrektorów i służb medycznych wie co jest niezbędne, jakie środki lecznicze 
czy aparatura. Te zgłoszone zapotrzebowania zostały zaakceptowane przez 
Ministerstwo Finansów i środki finansowe powinny zostać przekazane najpóźniej 
jutro. Chciałbym żeby wszyscy mieli w świadomości konieczność izolacji. Jeżeli 
służby centralne wskazują konieczność kwarantanny czy izolacji pewnych osób, to 
jest to niezbędne do walki z wirusem. Ta osoba, która jest zakażona powinna być 
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izolowana, powinna dojść do siebie i wtedy wychodzi zdrowa. Wirusolodzy oceniają 
„zakaźność” danej choroby i np. zwykła grypa zakaża 1,4 drugiej osoby, natomiast 
koronawirus zakaża 2,4 osoby. Dlatego musimy mieć świadomość izolacji. Wszystkie 
służby na całym świecie poważnie do tego podchodzą bo jest to ciężkie zapalenie 
płuc. Dane statystyczne pokazują, że najbardziej narażone są osoby powyżej 70 roku 
życia i te osoby powinny zostać w domach. I najważniejsza jest izolacja. Szpitale są 
przygotowane, mamy 500 respiratorów. Chcemy również przygotować jeden ze 
szpitali do przyjmowania pacjentów jedynie z koronowirusem bo mogą być takie 
sytuacje, że np. kobieta w ciąży zarażona koronowirusem będzie chciała rodzić, to 
mogłaby zarazić cały oddział. Póki co wszystkie służby są w gotowości.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Jak my jesteśmy w stanie wymóc tę dyscyplinę żeby osoby, które mają wskazania 
poddawali się kwarantannę? I czy Gdańsk i Gdynia będą szpitalami, które będą 
przyjmowały pacjentów z całego województwa? 
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Zalecenia do kwarantanny wydaje sanepid. W przypadku kiedy taka osoba odmówi 
poddania się izolacji są rozwiązania, które będzie stosowała policja. Kwarantanna to 
jest przymus i nikt nie ma prawa odmówić. Pomieszczenia, które są przygotowywane 
na okres kwarantanny mają dobre warunki. Jeśli chodzi o drugie pytanie szpitale, 
które są postawione w stan podwyższonej gotowości to jest szpital zakaźny w 
Gdańsku i Instytut Medycyny Tropikalnej w Gdyni, następnie UCK w zakresie wsparcia 
anestezjologicznego, oprócz tego to szpital w Chojnicach, Słupsku, Prabutach – tam 
są wykonywane zabiegi rakochirurgiczne. Szpital w Człuchowie. Oprócz tego 
szapitach Kopernika, szpital Marynarki Wojennej, szpital MSWiA. Generalnie to jest 
20 szpitali na terenie województwa pomorskiego, które są przygotowane na 
przyjmowanie chorych. W sytuacji skrajnej kiedy mamy kilka tysięcy zachorowań 
każdy szpital będzie musiał stworzyć warunki ale z tym sobie nie poradzą nawet 
najbogatsze kraje. Mam nadzieję, że taka sytuacja u nas nie nastąpi.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji 
Jakie są zalecenia wojewody jeśli chodzi o kościoły? Wczoraj sprawdziłam w kilku 
miejscach ale komunia była rozdawana do ust, jest woda święcona, są stuły w 
konfesjonałach, nie było żadnej dezynfekcji.  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
To jest bardzo ważne pytanie. Jeśli chodzi o kościół katolicki wymagana jest jednak 
rekomendacja określonych działań. W wodzie wirus może się bardzo długo 
utrzymywać i bardzo łatwo się przenosi, czyli usunięcie wody święconej to jest 
zalecenie niezbędne. Z drugiej strony podawanie komunii do ust też stwarza 
zagrożenie więc to też musi być rekomendowane. Jutro taka rekomendacja będzie 
przekazana panu wojewodzie i następnie arcybiskupowi. Jeżeli taka decyzja na 
szczeblu diecezji zapadnie to wtedy każdy ksiądz musi się do niej stosować.   
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji 
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We Włoszech zamykane są kościoły, czy u nas też coś takiego jest przewidziane? Co 
do komunii podawanej do rąk, to też jest to ryzykowne, myślę że trzeba by było 
podjąć bardziej radykalne kroki.  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
W sytuacji totalnego rozprzestrzeniania się wirusa na dużą skalę, rekomendacje 
drastycznych obostrzeń będą dotyczyły każdego wymiaru, także kościoła.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji 
Mam duże obawy co do właściwego stosowania się do kwarantanny. W jaki sposób 
służby kontrolują czy te osoby przebywają w domu? Bo telefonicznie jest w stanie 
powiedzieć, że przebywa w domu, z nikim się nie kontaktuje, a w tym czasie jest 
poza domem.  Obawiam się, że samo telefoniczne kontrolowanie tych osób to jest 
za mało.  
 
Pani dr n. farm. Halina Bona - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Gdańsku 
Rzeczywiście wątpliwa jest kwarantanna domowa i faktycznie nie możemy 
zagwarantować, że ta osoba przebywa w domu. Prawdopodobnie będziemy zgłaszać 
do wojewódzkiego inspektora wszystkie osoby, które są objęte kwarantanną, a 
wojewódzki inspektor będzie przekazywał tę informację do centrum wojewódzkiej 
policji. Tam będzie współpraca na poziomie policja – inspekcja sanitarna i policja 
będzie te osoby kontrolować.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Czy można się zarazić koronowirusem od zwierząt? Czego powinniśmy się wystrzegać 
jeśli chodzi o żywność i nie mówię tu o alkoholu czy papierosach? I czy rzeczywiście 
maseczka chroni przed koronowirusem? 
 
Pani dr n. farm. Halina Bona - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Gdańsku 
Na pewno człowiek nie może się zarazić koronowirusem od zwierząt. Jeśli chodzi o 
żywienie nie ma żadnych przeciwskazań, najistotniejsze jest dobre odżywianie, 
relaks, dużo spacerów, brak stresów. Poprawna dieta zapobiega wielu chorobom, 
wzmacnia niezwykle odporność. Należy jeść dużo warzyw i owoców a także witamica 
C lub rutonoscorbin. Jeśli chodzi o maseczki z fizeliny one raczej poprawiają nam 
samopoczucie niż zapobiegają. Właściwa ochrona to również gogle na oczach i 
odpowiednie maseczki z filtrem. Ale zasada jest taka, że maseczki powinny nosić 
osoby, które już są zakażone żeby nie zarażały innych.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – członek komisji 
Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie imprez masowych. Od kiedy 
miałoby to obowiązywać? I czy dotyczyłoby to również meczy piłkarskich? Przed nami 
dwa wydarzenia piłkarskie.  
 
Pani dr n. farm. Halina Bona - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Gdańsku 
Ta informacja dzisiaj dotarła do nas, jest dość lakoniczna. Rozważane są imprezy 
masowe poniżej i powyżej 1000 osób ale tam jest napisane, że dotyczy to imprez 
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masowych w pomieszczeniu zamkniętym. Nie dopuszcza się absolutnie imprez w 
pomieszczeniach zamkniętych powyżej 1000 osób. Jeśli chodzi o mecze, decyzję 
będzie podejmował wojewoda pomorski właściwy dla danego województwa.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji  
Panie prezydencie, od kiedy zamykamy szkoły? Czy rodzice będą mieli 
zagwarantowaną możliwość opieki? I czy jest dopuszczalne organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych? Co ze żłobkami? Co z przedszkolami? Kto i kiedy taką decyzję 
podejmie?  
 
Pan Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Miasta Gdańska  
Pierwsza część dotyczy tego o czym mówił pan lekarz wojewódzki – jutro ma zostać 
podjęta decyzja o tym czy odgórnie w całej Polsce te zajęcia się nie będą odbywały. 
Jeżeli chodzi o konkretne szkoły, zamyka się je na wniosek dyrektora szkoły wtedy 
kiedy jest podejrzenie koronowirusa w szkole. W tym momencie nie ma rekomendacji 
ani Powiatowego Inpektora Sanitarnego ani Wojewódzkiego o zamykaniu szkół. Ale 
toczą się rozmowy na szczeblu rządowo – wojewódzkim żeby odgórnie wprowadzić 
nakaz zamknięcia szkół. Rodzice wtedy na czas opieki będą otrzymywali zasiłek. Mam 
również prośbę aby w czasie rekolekcji nie wyprowadzać dzieci do kościołów, tylko 
przeprowadzać nauki rekolekcyjne w szkolnych warunkach.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Temat koronowirusa całkowicie zdominował media, czy faktycznie sytuacja jest aż 
tak zła, czy to jest tylko niepotrzebna panika?  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
W tej chwili jesteśmy zalewani informacjami o tym co się dzieje np. we Włoszech, 
ale w moim przekonaniu ta rekomendacja WHO jest niezbędna, żeby w jakimś 
stopniu temu zapobiec bo zagrożenie jest realne, to jest ciężkie płatowe zapalenie 
płuc. Nie wiadomo jak osoba zdrowia sobie z tym poradzi dlatego niezbędne jest 
zabezpieczenie odpowiedniej ilości respiratorów. Niestety nie ma też leków na 
wirusa. Niemcy stosowali w walce z koronowisurem mieszankę leków na AIDS ale nie 
ma gwarancji, że przynosi poprawę, a skutki uboczne stosowania tych leków mogą 
przynieść jeszcze gorsze efekty. Jedynym ratunkiem byłaby szczepionka ale do tego 
potrzeba czasu.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Biorąc pod uwagę niechęć części społeczeństwa do szczepień np. obowiązkowych 
szczepień dzieci boję się, że nawet jak będzie szczepionka ludzie nie będą chcieli 
się szczepić i ten wirus pozostanie z nami na lata.  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Wirusy są od początku istnienia świata. Jeśli chodzi o szczepienia, razem z panem 
Augustyniakiem wielokrotnie apelowaliśmy do mediów aby informowali o 
konieczności szczepień ale ruch antyszczepionkowy sieje spustoszenia. Moim 
zdaniem powinny być jakieś konsekwencje za unikanie szczepienia. Szczepienia są 
potwierdzone naukowo, przyczyniły się do wyeliminowania wielu chorób. Jeżeli się 
szczepimy szczepionką z martwymi wirusami to jest informacja dla naszego układu 
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immunologicznego, który od razu wie co ma produkować żeby zniszczyć wirusa. Ja 
jestem zdumiony, że ruch antyszczepionkowy potrafił tak namieszać, to jest dla mnie 
w ogóle niezrozumiałe bo szczepienia są wielkim darem dla społeczeństwa.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji 
Jutro prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja, że szkoły zostaną zamknięte ale 
rodzice pozostaną wtedy z kłopotem, czy rząd planuje zastosować odgórne przepisy, 
żeby rodzice nie byli stratni finansowo przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem w tym 
czasie? I drugie pytanie: przychodnie, martwi mnie, że nie są na to przygotowane, w 
każdej chwili mogą tam wejść osoby zakażone koronowirusem.  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Wszystkie placówki medyczne, które do nas wystąpiły o  zabezpieczenie np.  w 
postaci sprzętu ochronnego dostały od nas akceptację. Negatywnie były opiniowane 
respiratory bo przychodnia nie jest miejscem, w której chorzy będą leżeli.  
 
Radna Emilia Lodzińska – członek komisji 
A czy możecie państwo wymusić na przychodniach żeby nie mieszały osób chorych 
ze zdrowymi? 
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Każda z przychodni powinna posiadać wiedzę w jaki sposób się dostosować do takiej 
sytuacji. To o czym pani mówi to jest podstawowa rzecz, to jest niedopuszczalne. W 
każdym szpitalu osoby chore, podejrzane zarażeniem koronowirusem są natychmiast 
izolowane.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – członek komisji  
Co jakiś czas pojawiają się informacje o różnych rodzajach grypy, była świńska grypa, 
ptasia grypa, ale na taką skalę jeszcze nie mieliśmy zagrożenia.  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Z danych, które mamy od Głównego Inspektora Sanitarnego optymistycznie wygląda 
sytuacja np. w Chinach bo tam już tak lawinowo nie narastają zachorowania, ale tam 
izolacja przyniosła efekt. Podstawowa konieczność to jest izolacja. Niestety świat 
naukowy nie potwierdza sezonowości koronowirusa, nie wiemy czy np. w maju nie 
będzie więcej zachorowań. Ale jeszcze żadna grypa nie rozprzestrzeniała się tak 
szybko.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Najbliższy mecz Lechia- Arka, boję się, że nagłe szybkie zamykanie może 
spowodować panikę. Jeśli chodzi o szczepienia, czy warto w tej sytuacji szczepić się 
przeciwko grypie? Jesteśmy województwem granicznym, czy te służby graniczne są 
na dzień dzisiejszy dobrze przygotowane, żeby na pierwszej linii frontu zadziałać 
skutecznie?  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
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Wojewoda pomorski we współpracy ze służbami celnymi podjął decyzję o podjęciu 
działań, aby była spisywana lista każdej osoby indywidualnie, która przybywa do 
naszego kraju, będą tam również informacje o gdzie ta osoba będzie się znajdowała. 
Jeśli chodzi o szczepienia, to zawsze warto się szczepić, ale szczepienia przeciwko 
grypie nie są skutecznie w przypadku koronowirusa. Jeśli chodzi o mecz zaleca się 
odwoływanie większych zgromadzeń więc prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja 
o dowołaniu.  
 
Radny Przemysław Ryś – wiceprzewodniczący komisji  
Mamy na naszym terenie port morski i port lotniczy, czy te miejsca są 
dezynfekowane? I drugie pytanie odnoście szczepień, słyszałem że ta szczepionka 
czterowalentna jest już skuteczna w 50%, czy to prawda?  
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Jeśli chodzi o porty, stosujemy się do specjalnych zaleceń i procedur. Współpraca 
również z portem lotniczym jest doskonała, wszystkie zalecenia są bezpośrednio 
stosowane. Jeśli chodzi o szczepionkę czterowalentną, to jest to bardzo dobra 
szczepionka, chyba, że ktoś jest obciążony innymi chorobami wówczas układ 
odpornościowy może być osłabiony i szczepionka działa w mniejszym stopniu.   
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Czy przewiduje się wydłużenie roku szkolnego na okres wakacji, w przypadku 
zamknięcia szkół? I co z uczelniami, na każdej uczelni są przecież studenci z 
zagranicy. I co z lekami produkowanymi w Chinach? 
 
Pan lek. med. Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Rzeczywiście w świecie był niepokój o komponenty leków, które w większości były 
produkowane w Chinach, w tej chwili Unia Europejska podjęła decyzję o 
przestawienie produkcji na kraje Unii, oczywiście będzie to droższe ale 
bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.  
 
Pan Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Miasta Gdańska 
Jeśli chodzi o rok szkolny - tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej ma kompetencje 
do skracania, bądź wydłużania roku szkolnego.   
 
Radny Kazimierz Koralewski  
Jeżeli sytuacja dalej się będzie rozwijać w ten sposób może przynieść tragiczne 
skutki dla gospodarki, w związku z tym jeżeli mamy podjąć jakieś decyzje - one mają 
być odważne. Mamy wiele firm skupiających tysiące pracowników, hale produkcyjne. 
Jeżeli będzie decyzja o zamknięciu, powinna zostać podjęta natychmiast. Wiem, że 
w gospodarce jest opór ale sami przedsiębiorcy takiej decyzji nie podejmą, to trzeba 
zrobić odgórnie.  
 
Pan Jerzy Karpiński – dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
Bardzo cenna uwaga, przekażę ją jutro na spotkaniu zespołu, na pewno taka decyzja 
byłaby wskazana. 
 



9 

 

Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Proszę teraz panią dyrektor Chorzelską i panią dyrektor Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta, żeby powiedziały jak miasto jest przygotowane  
 
Pani Izabela Chorzelska – zastępca dyrektora Wydział 
Od dzisiejszego dnia Wojewódzki Inspektor Sanitarny publikuje codziennie o godz. 
14:00 komunikaty dotyczące osób, które są nie tylko w Gdańsku ale też i na terenie 
całego województwa. Na dzień dzisiejszy w kwarantannie domowej to jest 25 osób, 
2 osoby są hospitalizowane z powodu zagrożenia koronowirusem, w ciągu ostatniej 
doby dwie pobrano dwie próbki na obecność koronowirusa. Od początku laboratorium 
przebadało takich próbek 16. 708 osób pozostaje pod nadzorem epidemiologicznego 
na terenie województwa. Do tej pory nie potwierdzono zakażenia koronowirusem na 
ternie województwa pomorskiego. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi w 
przypadku zamknięcia szkół, rodzicom będą przysługiwały dodatkowe 14 dni opieki, 
wynagrodzenie będzie płatne jak do tej pory w przypadku sprawowania opieki nad 
dziećmi. Pracodawca może również zorganizować pracę poza miejscem pracy i 
wówczas taka osoba ma prawo do 100% wynagrodzenia.  
 
Pani Joanna Pińska - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 
W Urzędzie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Pan Piotr Augustyniak, oraz 
przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Jeśli chodzi o nasze 
zadania, które realizujemy przede wszystkim są to działania informacyjne. Nasze 
gdańskie autobusy i tramwaje z jeszcze większą intensywnością są dezynfekowane i 
wietrzone na każdym postoju przystankowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Powiatowym żebyśmy byli gotowi do 
działania natychmiast. Ustawa, która weszła w życie w niedzielę wprowadza szereg 
udogodnień dla Wojewody, który może zlecić nam pewnego rodzaju zadania. W 
czwartek mieliśmy spotkanie z wojewódzkim Wydziałem Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego żebyśmy wyznaczyli sobie rodzaj tych zadań, jak również 
wspólnie z MOPRem i WRSem pracujemy nad przygotowaniem usług, które mogą być 
potrzebne w najbliższym czasie.  
 
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję wszystkim za szczegółowe informacje, mam nadzieję, że nic złego w 
naszym województwie się nie wydarzy, a osoby, które są na kwarantannie okażą się 
zdrowe. I dziękuję za taką szeroką akcję informacyjną bo te informacje docierają do 
nas na bieżąco. Życzmy sobie, tu zgromadzonym oraz mieszkańcom Gdańska dużo 
zdrowia. Dziękuję, zamykam obrady komisji.  
 
Godz. 19:00.  
 
       Przewodnicząca Komisji Rodziny 
             i Polityki Społecznej RMG 
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