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W załączeniu przesyłam odpowiedź na interpelację dotyczącą dotacji dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na walkę 

z koronowirusem (COVID-).
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X  Pan Przemysław Burzyński
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Sierpcu

Odpowiadając na interpelację Klubu Radnych PSL, dotyczącą udzielenia 
dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sierpcu na walkę z wirusem ( SARS-GoV-2) ^pragnę już na wstępie podziękować 
za aktywne włączenie się wszystkich Radnych Rady Powiatu, w tym klubu PSL, w 
realizację zadań mających na celu jak najskuteczniej chronić Mieszkańców naszej 
społeczności powiatowej przed zarażeniem się wirusem.

Chcemy zapobiegać zarażeniom i chronić Naszych Mieszkańców oraz 
wszystkich, którzy w tym trudnym czasie odwiedzają nasz Powiat.

Bardzo wysoko oceniam dotychczasową współpracę z władzami 
poszczególnych samorządów, współpracę z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Sierpcu, z Komendantem Powiatowym Policji , Komendantem 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu, 64 BPL Wojsk Obrony 
Terytorialnej Płock, druhami ochotniczych straży pożarnych oraz Dyrektorem 
SPZZOZ w Sierpcu.

Wysoko też oceniam konstruktywny dialog oraz nasze działania i 
wypracowywane decyzje, w ramach posiedzeń Powiatowego Sztabu 
Anty kryzysowego.

Mam pełną świadomość tego, że Mieszkańcy naszej społeczności powiatowej 
mają prawo oczekiwać od władz Powiatu i Gmin działań wypracowywanych 
wspólnie, chroniących ich życie i zdrowie, szczególnie w czasie wirusa. Jako Starosta 
Sierpecki taką współpracę deklaruję.

Musimy też pamiętać o tym, że skuteczność naszych działań zależy od 
aktywnego włączenia się i przestrzegania wszystkich procedur i ograniczeń przez 
każdego mieszkańca.

To czy potrafimy też otoczyć opieką osoby starsze, samotne, czy będziemy 
interesowali się problemami naszych sąsiadów i ludzi żyjących w naszym 
najbliższym otoczeniu , zależy od naszej odpowiedzialności, zrozumienia potrzeby 
„chwili” i solidarności, do której jako Starosta Sierpecki gorąco namawiam.

Odnosząc się do treści pytań zawartych w interpelacji, pragnę poinformować, 
że Wojewoda Mazowiecki nałożył na'wszystkie podmioty lecznicze, w tym SPZZOZ



w Sierpcu, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 
lutego 2020 roku. Decyzja ta została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się 
wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego i ewentualną 
koniecznością zapewnienia miejsca dla pacjentów zakażonych wirusem. Oznacza to 
możliwość m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych oraz zwiększenia obsady 
personelu, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, uzasadniona koniecznością 
ratowania życia i zdrowia Naszych mieszkańców.

Dlatego też Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dwa razy w tygodniu wysyła do 
Wojewody Mazowieckiego, aktualne zapotrzebowanie na środki do ochrony osobistej 
w tym; maski, kombinezony, okulary ochronne, fartuchy ochronne, przyłbice, 
ochraniacze na buty, środki do dezynfekcji . Ponadto złożone zostało 
zapotrzebowanie na cztery respiratory. Oprócz tego do „Orlenu” złożył
zapotrzebowanie na 300 1 płynu do dezynfekcji, zaś do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego zapotrzebowanie na sprzęt medyczny, w tym; łóżka do intensywnej 
terapii szt 4, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla dzieci szt. 2, pulsometry 
przenośne dla dzieci i młodzieży szt. 6, urządzenia do terapii nerkozastępczej szt. 1, 
kardiomonitor szt. 4, pompa infuzyjna szt. 8, urządzenie do automatycznego masażu 
serca szt. 1, cztery respiratory dla dorosłych i jeden respirator pediatryczny oraz 2500 
1 płynu do dezynfekcji. Warto też dodać, że na bieżąco następuje realizacja tych 
zamówień pod zadania i potrzeby szpitala.

Dotychczas szpital otrzymał;
- od Wojewody Mazowieckiego- 250 1. płynu do dezynfekcji, 10 tys. szt. maseczek 
chirurgicznych , 300 szt półmasek z filtrem FP2, 500 szt kombinezonów ochronnych 
i 500 szt gogli ochronnych;
- od Marszałka Województwa Mazowieckiego - 100 1. płynu do dezynfekcji,
- z Orlenu i od firmy prywatnej proszącej o zachowanie anonimowości- 1600 litrów 
płynu do dezynfekcji,
Natomiast przekazanie respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego powinno 
nastąpić w okresie około pięciu miesięcy, z uwagi na bardzo dużą ilość zamówień. 

Ponadto;
- firma Carlsberg Polska przekazała SPZZOZ w Sierpcu 100 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego, wskazanego przez Dyrekcję szpitala m. innymi urządzeń wspierających 
oddychanie, kardiomonitora i pomp infuzyjnych oraz specjalistycznych urządzeń do 
dezynfekcji łóżek i pomieszczeń szpitalnych.
- Pani Monika Kurlęda- Dyrektor sierpeckiego oddziału zakładu produkcyjnego GET 
FRESH COSMETICS -ceniąc sobie dobrą współpracę, przekazała na ręce P. Starosty 
Sierpeckiego następujące środki ochrony osobistej; rękawiczki- 7000 szt., czepki- 
2000szt., fartuchy- 1000 szt, maski P2 - 100 szt.

Starostowie na skutek podjętych indywidualnych starań załatwili nieodpłatnie ;
- z firmy Gizela Hałgas- Konrad HR Specialist- 720 1 środków do dezynfekcji 
powierzchni, 1000 szt opakowań chusteczek do dezynfekcji,
- z firmy HOLLYWOOD S.A. Sierpc 1000 szt. maseczek,
- Stowarzyszenie „ Pomóż innym” przekazało 150 maseczek FFP-3 o wartości 9.5
t y s . . z ł , ' ' • " ■



- P. Górecka Jolanta przekazała paletę wody mineralnej.
Aktualnie część tych środków ochrony osobistej i płynów została rozdysponowana 
głównie do szpitala i jednostek organizacyjnych ,w tym DPS Szczutowo oraz 
KP Policji i KPPSP w Sierpcu.

Na tę chwilę, uwzględniając aktualne potrzeby szpitala związane z jego 
działalnością statutową, należy stwierdzić, że w zakresie środków ochrony osobistej i 
środków odkażających posiada zapasy na około 60 dni. Dodatkowo w najbliższym 
czasie szpital otrzyma środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące z Agencji 
Rezerw Materiałowych.

Jednocześnie informuję, że od poniedziałku tj. 6.04.2020 roku został 
wprowadzony nowy algorytm obsługi pacjentów w izbie przyjęć. Dodatkowo na 
zewnątrz ustawione zostały dwa namioty, które ułatwią selekcję pacjentów i 
zabezpieczą bieżące funkcjonowanie szpitala oraz zmniejszą ryzyko zakażenia się 
wirusem personelu medycznego.

W związku z tym w chwili obecnej Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby 
dokonywania zmian w budżecie Powiatu, w celu zabezpieczenia niezbędnych 
środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego dla szpitala i pozostałych jednostek 
organizacyjnych.

Natomiast w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią wirusa oraz 
potrzebami ochrony życia i zdrowia mieszkańców, a także potrzebami 
wynikającymi z nałożonych zadań przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie walki 
z wirusem, Zarząd Powiatu nie wyklucza ewentualnej potrzeby wsparcia 
finansowego działań szpitala i jednostek organizacyjnych w tym zakresie.
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