
  Gdańsk, 09 marca 2020 r. 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
W nawiązaniu do poprzedniego maila dotyczącego działań podejmowanych w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, iż Marszałek Województwa Pomorskiego 
podpisał Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego w związku z ryzykiem 
wystąpienia  w naszym  województwie wirusa SARS-CoV-2. Celem prac zespołu jest 
usprawnienie koordynacji działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 
wojewódzkich samorządowych  jednostek organizacyjnych w związku z zagrożeniem 
wystąpienia na terenie województwa pomorskiego zachorowań na COVID-19. 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zakupił środki do dezynfekcji, które będą 
dostępne w sekretariatach urzędu oraz toaletach. Ponadto wdrożone zostaną procedury, 
dotyczące utrzymania czystości w miejscach szczególnie narażonych na możliwość zarażenia 
się wirusem, czyli m.in dotyczące dezynfekcji toalet oraz klamek w drzwiach prowadzących do 
pokojów  pracowników. 
 
W sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania na COVID- 19 Marszałek Województwa 
zgodnie z obowiązującymi procedurami podjął kroki mające na celu zaopatrzenie w maseczki 
ochronne pracowników szczególnie narażonych na kontakt z wirusem.  
 
W przypadku jednostek, w których pracownicy mają częsty bezpośredni kontakt z klientem 
zewnętrznym np. pracownicy recepcji, kas biletowych, punktów informacyjnych, sekretariatów 
powinny zostać podjęte działania mające na celu szczególną ich ochronę oraz wdrożone 
procedury,  ograniczające przenoszenie, zakażenie i rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
 
W siedzibach Państwa jednostek prosimy o wywieszanie informacji na temat  sposobów 
przeciwdziałania zarażeniom wirusem COVID-19 znajdujących się na stronach Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Wojewody Pomorskiego. 
 
 
Ww. działania stanowią jedynie przykład sposobu przeciwdziałania przez pracodawcę 
rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu  pracy. W związku z powyższym zwracamy się 
do Państwa z prośbą o informacje zwrotną, jakie konkretnie działania mające na celu ochronę 
zdrowia zatrudnionych pracowników, zostały podjęte w Państwa jednostce. Informację proszę 
o przesłać na adres w.todorowska-szlichtyng@pomorskie.eu 
 
Poniżej przypominamy kilka najważniejszych informacji o wirusie SARS-CoV-2 (koronawirus) 
wywołującym zachorowania na COVID-19 oraz zasad postępowania w celu uniknięcia 
zakażenia: 
 
Jakie są objawy zakażenia? 

Trzy najbardziej charakterystyczne objawy koronawirusa – według WHO – to: kaszel, wysoka 
gorączka, duszności, płytki oddech. Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej 
trwa 5-6 dni). 
 
Jak uniknąć zakażenia? 

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wirus przenosi się drogą 
kropelkową. Co należy robić, aby uniknąć zakażenia:  
- myć często ręce, 
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- podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 
- zachować co najmniej metr odległości pomiędzy sobą a ludźmi, szczególnie tymi, którzy 
kaszlą, kichają i mają gorączkę, 
- unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i ust. 
 
Więcej informacji, w tym również o stosowaniu maseczek ochronnych, znajdziecie Państwo 
na stronie MZ:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 
 
 

 Kto jest najbardziej narażony? 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

Co zrobić, jeśli podróżowaliśmy w ostatnim czasie do krajów, w których wystąpiły 
przypadki zachorowań na koronawirusa? 

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech (lub 
w innych krajach, gdzie wystąpiły zachorowania na COVID-19) w ciągu ostatnich 14 dni 
i jednocześnie zaobserwowali u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność 
i problemy z oddychaniem, powinni niezwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-
epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-
koronawirusa-2019-ncov-postepowanie-dla-podrozujacych/ 
 
Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia pracowników, w przypadku osób wracających 
w ostatnim czasie z zagranicy, którzy poczują się źle i zaobserwują u siebie objawy związane 
z koronawirusem, przypominamy, że w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do 
SANEPIDU. W związku z tym, że czas zimowy sprzyja przeziębieniom i chorobom 
grypopodobnym apelujemy do Państwa o szczególną troskę o swoje zdrowie i konsultowanie 
objawów z lekarzem. Dodatkowo informuję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi na 
bieżąco akcję informacyjną, uruchomiono Telefoniczną Informację Pacjenta, dlatego też 
zachęcamy Państwa do śledzenia stron NFZ : https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
centrali/abc-postepowania-przy-podejrzeniu-zakazenia-koronawirusem-akcja-informacyjna-
w-szpitalach,7599.html 

 
 
 
 
 

/ - / Sławomir Kosakowski 
 
   Sekretarz Województwa 
Dyrektor Generalny Urzędu 
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