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Interpelacja dotyczy sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Zgierzu. 

Szanowny Panie Prezydencie epidemia koronawirusa dotyka każdego dnia nasze miasto 

i naszych mieszkańców. Zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

• Ilu Zgierzan jest objętych kwarantanną domową lub szpitalną ze względu na 

podejrzenie zarażenia wirusem COVID 19? 

• U ilu Zgierzan jest stwierdzone zarażenie COVID 19, ile z tych osób przebywa 

w domu a ile jest hospitalizowanych w szpitalu? 

• Jakie działania zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirusa wdrożył Pan w mieście 

na mocy przysługujących Panu uprawnień i jakie środki finansowe przeznaczył Pan 

z budżetu miasta na ten cel? 

• Czy, w jakiej ilości i w jakim charakterze są zaangażowane służby mundurowe 

(Policja, Wojsko, Straż Miejska) na terenie naszego miasta w walce z koronawirusem. 

• Ile pouczeń oraz mandatów i na jakie kwoty służby mundurowe nałożyły na 

mieszkańców naszego miasta za złamanie izolacji w kwarantannie bądź nie 

przestrzeganie spec ustawy ( zakaz przebywania w skupiskach czy wchodzenia do 

lasu, parku itd.) 



Ile mandatów zostało nałożonych na przedsiębiorców za nie przestrzeganie zasad 

dotyczących np. limitu ilości osób przebywających jednocześnie w danym miejscu 

bądź braku stosowania środków zabezpieczających? 

Czy zgierskie szkoły są przygotowane na przeprowadzenie egzaminu dojrzałości oraz 

egzaminu dla uczniów klasy ósmej? 

Czy od 24 marca do 21 kwietnia wpłynęły - a jeśli tak to w jakiej ilości pisma od 

mieszkańców dotyczące anulowania lub przesunięcia terminu zapłaty czynszu ze 

względu na utratę pracy bądź złą sytuację materialną rodziny związaną z epidemią 

koronawirusa? 

Ile firm funkcjonujących na terenie naszego miasta zawiesiła bądź zamknęła swoją 

działalność od 01 marca do 21 kwietnia? 

Ilu naszych mieszkańców zarejestrowało się od 01 marca do 21 kwietnia jako 

bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu. 

Czy są monitorowane, przez jakieśłużby, i jak często osoby bezdomne przebywające 

na terenie naszego miasta pod względem zarażenia COVID19. Czy u jakiejkolwiek 

z tych osób stwierdzono podejrzenie lub zarażenie COVID 19? Jeżeli tak to gdzie taka 

osoba przebywa podczas kwarantanny? 

Czy są monitorowane przez jakie służby i jak często osoby samotne (osoby starsze, 

niepełnosprawne) pod względem zarażenia COVID19. Czy u jakiejkolwiek z tych 

osób stwierdzono podejrzenie lub zarażenie COVID 19? Jeżeli tak to gdzie taka osoba 

przebywa podczas kwarantanny i jaką pomoc otrzymują? 

Ile osób wśród personelu jednoimiennego szpitala wojewódzkiego im. M. C. 

Skłodowskiej jest zakażona wirusem COYID 19 a u ilu jest podejrzenie zakażenia? 
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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 21 kwietnia 2020 r. dotyczącą sytuacji 

związanej ze stanem epidemii spowodowanej przez chorobę zakaźną COVID-19, wywołanej przez 

koronawirusa SARS-CoV-2, na terenie miasta Zgierza, uprzejmie informuję co następuje: 

Ad 1, 2 i 13 Zakres pytań dotyczący informacji ilu Zgierza jest objętych kwarantanną domową lub 

szpitalną ze względu na podejrzenie zarażenia wirusem COVID 19 oraz u ilu Zgierzan jest 

stwierdzone zarażenia COVID 19, ile z tych osób przebywa w domu a ile jest hospitalizowanych 

w szpitalu, jak również ile osób wśród personelu jednoimiennego szpitala wojewódzkiego im. M.C. 

Skłodowskiej jest zakażona wirusem COVID 19 a u ilu jest podejrzenie zakażenia. Informuję, 

że Urząd Miasta Zgierza nie prowadzi takich statystyk i dlatego skierowany został mail z prośbą 

o sporządzenie takiego raportu na potrzebę udzielenia odpowiedzi na pańską interpelacje. 

W dniu 5 maja br. Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu przesłała następujące dane: 

Kwarantanną domową objętych jest 43 mieszkańców Zgierza 

Izolacją domową objętych jest 22 mieszkańców 

Izolacją szpitalną objętych jest 3 mieszkańców 

W izolatorium przebywa 4 mieszkańców Zgierza 

5 pracowników medycznych Szpitala WSS w Zgierzu jest zakażonych COVID-19, u 1 pracownika 

jest podejrzenie. 

Ad 3) Na to pytanie udzielam usystematyzowanej informacji uporządkowanej chronologicznie: 

3 marca 2020 r. - nastąpiło wstępne przygotowanie do przeprowadzenia czynności związanych 

z zapobieganiem, zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej korona wirusem SARS-

CoV-2 w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

4 marca 2020 r. - oddelegowanie pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego do 

przygotowania obiektów na terenie m. Zgierza, wskazanych na miejsca kwarantanny zbiorowej dla 

mieszkańców powiatu zgierskiego. 

6 marca 2020 r. - zamieszczenie na internetowych stronach miejskich informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia korona wirusem 

SARS-CoV-2, postępowania z osobami powracających z zagranicy, stosowaniem zasad higieny 

osobistej i bezpiecznego zachowania wobec innych osób. 

6 marca 2020 r. - rozprowadzenie informatorów pacjenta oraz plakatów do placówek służby zdrowia, 

pomocy społecznej, placówek opiekuńczych informujących o zasadach postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2. 

10 marca 2020 r. - wydanie Decyzji nr 30/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad minimalizujących zagrożenie związane ze 

stwierdzonymi przypadkami korona wirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

obowiązujących na terenie miasta Zgierza. 

11 marca 2020 r. - wprowadzenie w UMZ zasad stosowania środków higieny osobistej 

w szczególności mycia rąk przy użyciu środków dezynfekujących dostępnych dla ogółu 

pracowników. 

12 marca 2020 r. - zamówienie dużej partii środków dezynfekujących i rękawic ochronnych na 

potrzeby pracowników UMZ i placówek współpracujących. 

Ścisła współpraca z MOPS i PKPS w sprawie wsparcia osób samotnych, wymagających opieki, 

bezdomnych. Określenie koordynacji działań i wsparcia w tym zakresie jednostek OSP i Straży 

Miejskiej. 

13 marca 2020 r. - wyznaczenie na parterze budynku gł. UMZ stref wyczekiwania, ciągów 

komunikacyjnych oraz kontrola klientów obsługiwanych przez pracowników wydziałów UMZ. 

16 marca 2020 r. - pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Zgierzu w realizacji 

zadań przekształcenia go w jednoimienny szpital zakaźny. Dostarczenie barier zabezpieczających, 



znaków ostrzegawczych do wyznaczenia stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych. 

Przewiezienie własnym transportem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej 

z Agencji Rezerw Materiałowych. 

16 marca 2020 r. - zamówienie masek filtracyjnych FFP3 oraz maseczek jednorazowych. 

19 marca 2020 r. - dystrybucja masek ochronnych wśród pracowników UMZ. 

Przekazanie dużej partii masek oraz środków dezynfekujących do MOPS, PKPS, MZPR, OSP PSP, 

SM, jednostka WOT - zadanie ciągłe. 

20 marca 2020 r. - wydanie Zarządzenia nr 91 /VII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami 

korona wirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązującej na terenie Gminy 

Miasto Zgierz. 

20 marca 2020 r. - odwołanie na terenie m. Zgierza wszelkich imprez masowych wydarzeń 

kulturalnych, sportowych itp. 

23 marca 2020 r. - posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego UMZ dotyczące 

realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem korona wirusa 

SARS-CoV-2 i zapobieżeniu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 

24 marca 2020 r. - przeprowadzenie ozonowania placówek oświatowych, przedszkoli oraz żłobka na 

terenie m. Zgierza. 

25 marca 2020 r. - ograniczenie działalności Urzędu Miasta Zgierza - ograniczony dostęp załatwiania 

spraw urzędowych przez mieszkańców. 

30 marca 2020 r. - zmiana systemu pracy Urzędu Miasta Zgierza - rotacyjny charakter pracy 

pracowników UMZ. 

31 marca 2020 r. - podpisanie umowy z podmiotem gospodarczym wykonującym dostawy 

całodziennego wyżywienia w formie cateringu dla osób poddanych zbiorowej kwarantannie 

kierowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu w związku 

z przeciwdziałaniem COY1D-19, a będącymi mieszkańcami miasta Zgierza. 



14-18 kwietnia 2020 r. - przeprowadzenie akcji dystrybucji maseczek dla mieszkańców miasta 

Zgierza w związku z wprowadzeniem obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, 

a także przeprowadzenie dezynfekcji parku oraz przystanków miejskich. 

17-20 kwietnia 2020 r. - przeprowadzenie akcji odkażania miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych w mieszkalnym zasobie komunalnym. 

Do dnia udzielenia odpowiedzi na Pana interpelację suma kosztów poniesionych w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem korona wirusa SARS-CoV-2 i zapobieżeniu 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wynoszą 305.023,51 zł 

Ad 4,5 i 6) Podczas pandemii Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego współpracuje z 9 Łódzką 

Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej głównie przy akcjach dystrybucji masek lub żywności dla 

mieszkańców miasta, a Straż Miejska w Zgierzu prowadzi ścisłą współpracę z KPP w Zgierzu 

głównie w zakresie kontroli kwarantanny oraz nadzoru nad miejscami zakazu wstępu dla ludności. 

Warto tutaj podkreślić bardzo dobrą współpracę przy dostarczaniu maseczek z przedstawicielami 

wspólnot mieszkaniowych oraz administracją Zgirskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu. 

Wojewoda Łódzki 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. z 2020 r. poz. 374, z późn. 

zm.), wydał polecenie wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. 

podległym strażom gminnym (miejskim), 

1) dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; 

2) organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych 

terytorialnie jednostek Policji; 

3) prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie 

jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów 

i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów 

właściwych terytorialnie jednostek Policji. 

Wojewoda Łódzki polecił również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były 



realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją 

wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 

Straż Miejska w Zgierzu realizując polecenie Wojewody Łódzkiego ściśle współpracuje 

z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu, w tym organizuje wspólne patrole z funkcjonariuszami 

Policji, których głównym zadaniem jest przeprowadzanie kontroli osób poddanych obowiązkowej 

kwarantannie. 

Od dnia 01 do dnia 23 kwietnia 2020 r. Straż Miejska w Zgierzu wystawiła łącznie 81 patroli, 

w tym 39 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. 

W ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby 

zakaźnej COVID-19, dla przykładu w ww. okresie czasu przeprowadzono 574 kontrole osób 

poddanych obowiązkowej kwarantannie oraz dostarczono 4 paczki żywnościowe dla rodzin 

poddanych takiej kwarantannie. 

Ponadto Straż Miejska w Zgierzu w związku z ograniczeniami związanymi z wprowadzonym na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w dniach od 1 do 10 kwietnia 

2020 r. przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń" 

w Zgierzu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu dostarczyła łącznie do 464 

rodzin pomoc żywnościową w postaci 740 paczek żywnościowych. Pomoc żywnościowa dla 

najuboższych mieszkańców miasta Zgierza realizowana jest w ramach rządowego Programu 

Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020", współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu od dnia 16 kwietnia 2020 r. pomagają także 

w kolportowaniu maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców naszego miasta, 

które sfinansowane zostały z budżetu miasta Zgierza. Do dnia 23 kwietnia 2020 r. patrole Straży 

Miejskiej w Zgierzu rozwiozły łącznie 2636 maseczek ochronnych. 

Straż Miejska w Zgierzu zgodnie z art. 15zzzn 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. z 2020 r. poz. 374, z późn. 

zm.), nie posiada uprawnień do nakładania kar za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny 

lub izolacji. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez 

właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Zgierzu nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę 

pieniężną w kwocie do 30.000 zł. 



W przypadku naruszenia innych postanowień określonych w: 

1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566, 

z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658, 

z późn. zm.); 

3) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) 

- akt obowiązujący; 

Straż Miejska w Zgierzu od dnia 01 do dnia 23 kwietnia 2020 r. pouczyła 57 sprawców wykroczeń 

za popełnienie wykroczenia z art. 54 Kodeksu wykroczeń. 

W ramach wprowadzonych ograniczeń Straż Miejska w Zgierzu dodatkowo kontroluje prowadzoną 

przez przedsiębiorców działalność polegającą na zakazie przygotowywania i podawania posiłków 

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw 

z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających 

na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos, we wskazanych 50 restauracjach, barach, 

kawiarniach, pizzeriach, itp. 

W kwestii przeprowadzenia egzaminu dojrzałości oraz egzaminu dla uczniów klasy ósmej informuję, 

iż aktualnie zgierskie szkoły, przygotowują się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych 

zgodnie z procedurą CKE w formie obowiązującej w roku poprzednim. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) „§ lii, zgodnie, z którym Dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, 

ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat 

w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020: 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu 

maturalnego w 2020 roku określa ostatecznie, iż egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 

Ad 7) 



16 do 18 czerwca br. natomiast egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie 

w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. 

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 420 uczniów, a do 

egzaminu maturalnego 114 absolwentów. 

Ad 8) Czytając literalnie zapytanie czy wpłynęły okresie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 21 

kwietnia 2020 r. do Urzędu Miasta Zgierza wnioski mieszkańców dotyczące anulowania lub 

przesunięcia terminu zapłaty czynszu ze względu na utratę pracy bądź złą sytuację materialną rodziny 

związaną z epidemią koronawirusa informuję, iż nie wpłynął żaden taki wniosek, natomiast w okresie 

od dnia 19 marca do dnia 23 kwietnia 2020 roku wpłynęło 13 wniosków przedsiębiorców 

dotyczących zwolnienia, obniżenia lub przesunięcia terminu zapłaty czynszu dzierżawnego oraz 

najmu ze względu na brak możliwości prowadzenia działalności, jej zawieszenia lub znacznego 

ograniczenia dochodów. Jednocześnie, w ww. okresie wpłynęło 18 wniosków przedsiębiorców 

wynajmujących lokale użytkowe usytuowane w gminnych zasobach mieszkaniowych, z prośbą 

o umorzenie zobowiązań wynikających z zawartych umów najmu oraz 2 wnioski najemców lokali 

mieszkalnych należących do Gminy Miasto Zgierz w sprawie zawieszenia spłaty zadłużeń 

czynszowych. 

Ad 9) Od 1 lipca 2011 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1291 z późn. zm. (poprzednio ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 

działalności gospodarczej), zadania dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców będących 

osobami fizycznymi (dotychczas prowadzone przez organy gminy), a także dotyczące udostępniania 

informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie - należą do 

zadań Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie zwaną CEIDG (art. 

2 ust. 2 ustawy o CEIDG), którą w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do 

spraw gospodarki. 

Należy zaznaczyć, iż dane i informacje udostępniane przez właściwego ministra w CEIDG o 

przedsiębiorcach są jawne, a co za tym idzie każda osoba ma prawo wglądu do nich, aczkolwiek 

dostępna baza nie umożliwia wyszukiwania wpisów według kryterium przedsiębiorców 

zawieszonych czy też wykreślonych. 

Jednocześnie chciałbym również zwrócić uwagę, iż Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), do której wpisów dokonują również m.in. pracownicy Wydziału 

Działalności Gospodarczej - jest rejestrem wyłącznie osób fizycznych, natomiast rejestr innych 

przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Zgierza prowadzony jest przez właściwy 



miejscowo Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). 

Z uwagi na powyższe Prezydent Miasta Zgierza nie tylko nie posiada uprawnień do gromadzenia 

danych i udzielania informacji o przedsiębiorcach wpisanych w CEIDG (czy też w KRS), w tym 

również o zawieszeniu bądź zakończeniu przez nich działalności gospodarczej, ale nie posiada 

również w oparciu o podstawy prawne instrumentów, które umożliwiałyby jednoznaczną weryfikację 

ilości firm funkcjonujących na terenie miasta Zgierza, które zawiesiły bądź zamknęły swoją 

działalność gospodarczą w okresie od 1 marca 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r. 

Ad 10) Powyższe informacje nie są w posiadaniu Prezydenta Miasta Zgierza. Sugerujemy Pana 

zapytanie skierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu lub też do Starosty Zgierskiego. 

Ad 11) W Zgierzu zaobserwowano jedno miejsce, w którym potwierdza się pobyt dwóch osób 

bezdomnych o charakterze ciągłym. Miejsce to pozostaje pod stałym monitoringiem Straży 

Miejskiej, nawet kilka razy w ciągu dnia. Pozostający tam mężczyźni nie zgłaszają problemów 

zdrowotnych jak również żadnych innych niezaspokojonych potrzeb. Obserwacja obu mężczyzn nie 

wskazuje na podejrzenie bądź zarażenie COVID19. W razie wątpliwości zostanie powiadomiona 

stacja sanitarno-epidemiologiczna, gdyż Straż Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zgierzu nie posiadają testów ani uprawnień do ich wykonywania. W razie konieczności 

zastosowania kwarantanny wobec osób bezdomnych będzie ona przebiegać w miejscu do 

kwarantanny zbiorowej wskazanym przez Starostę. 

MOPS przekazał dla bezdomnych maseczki ochronne. Dwóch bezdomnych zostało doposażonych 

w nie dwukrotnie po trzy sztuki na osobę. Maseczki otrzymują także wszystkie inne osoby bezdomne, 

do których dojeżdżają strażnicy miejscy w razie zgłoszenia ( sprawdzane jest każde zgłoszenie ). 

Dwóch bezdomnych z ul. Kolejowej otrzymało także dwie paczki żywnościowe ( po paczce na jedną 

osobę ). Produkty dostarczyli strażnicy miejscy w późnych godzinach wieczornych, gdyż w ciągu 

dnia trudna zastać w W w miejscu ich pobytu. Produkty żywnościowe pozyskano z Programu 

Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Ad 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, że osoby samotne (osoby starsze, 

niepełnosprawne) pod względem zarażenia COVID-19 są monitorowane na bieżąco przez opiekunki 

z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej sprawujące usługi opiekuńcze u ww osób. Pracownicy 

socjalni również na bieżąco monitorują sytuacje osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych 

poprzez kontakt telefoniczny z tymi osobami i ich rodzinami. 

Psycholog i pracownicy Dziennego Domu "Senior Wigor" mają stały kontakt telefoniczny 

z podopiecznymi. Seniorzy zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne oraz mają dostarczane 



materiały, gazety służące zachowaniu dobrej kondycji psychicznej. Potrzeby socjalno - bytowe 

zabezpieczane są przez członków ich rodzin oraz przez opiekunki PKPS . W przypadku konieczności 

dokonania zakupów za pośrednictwem Ośrodka są one robione przez Ochotniczą Straż Pożarną z 

Proboszczewic i z ulicy ks. Rembowskiego w Zgierzu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma informacji o osobach, u których stwierdzono podejrzenie 

lub zarażenie COVID-19. W przypadku powzięcia takich informacji Ośrodek powiadomi Stację 

Sanitarno - Epidemiologiczną. 

Dodatkowo pragnę nadmienić, iż Zgierskie Centrum Seniora dla wszystkich posiadaczy Karty 

seniora przeprowadza akcję dystrybucji maseczek ochronnych, żeli dezynfekujących oraz kremów 

pielęgnacyjnych do rąk. 

Miasta Zgierz3 
Sekretars 



o 


