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Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla 

województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 

 

Pytanie szczegółowe: 

 

Proszę o opinię dotyczącą – zakupu środków, materiałów i sprzętu do walki z COVID – 19, która jest 

niezbędna placówce medycznej w celu pozyskania dofinansowania na zakup ww asortymentu z funduszy 

zewnętrznych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Ustawą 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), która określa: 

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania 

się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia 

dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;  

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub 

choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;  

3) uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 

zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;  

4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności tryb 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby 

zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do 

diagnostyki i leczenia.  

Art. 2.  

1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

dalej „COVID-19”.  

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 

skutków choroby, o której mowa w ust. 1. 

 

Każdy podmiot może zwrócić się o pomoc do Agencji Rezerw Materiałowych. Koordynację w zakresie 

wydawania poszczególnych środków z zasobów Agencji prowadzi Minister Zdrowia, który kieruje, ile i 

jakie środki, zgodnie z zapotrzebowaniami, napływającymi z różnych części Polski, zostanie skierowane 

do wnioskujących. Informacje szczegółowe zostały przekazane do poszczególnych Urzędów 

Wojewódzkich. 

Rezerwy strategiczne są udostępniane nieodpłatnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji 

kryzysowej w drodze decyzji ministra właściwego do spraw energii, z urzędu bądź na wniosek 

uprawionego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 

strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846, z późn. zm.). Zasady udostępniania rezerw strategicznych 

zostały uregulowane w rozdziale 4 ww. ustawy. 
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W kwestii doboru środków ochrony indywidualnej należy kierować się wytycznymi Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, ostatnie zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób 

zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji 

pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, 

ukazują się na stronie www.gov.pl, komunikaty Ministerstwa Zdrowia zawierają wskazania w kwestii 

produktów, jakie należy wykorzystywać w zwalczaniu epidemii koronawirusa, stanowiącego bezpośrednią 

przyczynę zachorowania na COVID-19. Resort podał wytyczne względem kombinezonów, półmasek, 

gogli, osłon na buty, rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji. 
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