Częstochowa, 2020-03-10
BDG.0003.1.929.2020
Pani Barbara Gieroń
Radna Miasta Częstochowy
Szanowna Pani Radna,
W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie informacji
dotyczącej choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem informuję jak niżej:
Zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii, w tym
koronawirusa COVID – 19, należą do administracji rządowej. Jednakże mając na uwadze
minimalizacje zagrożeń dla zdrowia publicznego władze naszego miasta już w grudniu 2019
roku podjęły szereg różnorodnych działań profilaktycznych m.in.:
•

zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony dróg oddechowych oraz ubrań
jednorazowych. Ponowną transzę zakupów przeprowadzono w miesiącu lutym br.
Należy podkreślić, że zakupione materiały są do dyspozycji Urzędu Miasta
i ewentualnych pilnych potrzeb służb i inspekcji działających na terenie miasta,

•

przekazywanie informacji mieszkańcom celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania
się wirusa,

•

nawiązano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną,

•

zorganizowano

spotkanie

rzeczników

prasowych

instytucji

publicznych

funkcjonujących w naszym mieście z rzecznikiem prasowym Urzędu celem
wypracowania wspólnej polityki informacyjnej,
•

zorganizowano spotkanie z przedstawicielami podstawowej opieki zdrowotnej
z terenu Częstochowy poświęcone działaniom mającym na celu przygotowanie się
do obsługi pacjentów zgłaszających się z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,

•

poinformowano

dyrektorów

placówek

oświatowych,

żłobków

i przedszkoli

o wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem
zakażenia wirusem oraz zapoznano ich z zaleceniami dot. promowania zasad
prawidłowej
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higieny

rąk,

•

na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Urzędu Miasta Częstochowy
w zakładce „Koronawirus ważne informacje” w oparciu o napływające wytyczne
i zalecenia,

•

rozdysponowano plakaty i ulotki edukacyjne związane z tematyką przeciwdziałania
zakażeniom koronawirusem opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz zlecono druk kolejnej partii,

•

we współpracy z pracownikami Sanepidu, urzędnicy dokonali kontroli i sprawdzenia
miejsc wytypowanych przez Wojewodę jako potencjalne obiekty do kwarantanny.
Jednocześnie informuję, że aktualne informacje dot. koronawirusa

COVID–19

publikowane są na bieżąco na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowego
Sanepidu, Ministerstwa Zdrowia.
Z poważaniem
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Babczyński
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