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Lublin, 27 kwietnia 2020 r.

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.82.2020

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielenia informacji na temat możliwości zakupu wielorazowych maseczek ochronnych dla
mieszkańców Lublina, informuję co następuje.
Miasto Lublin, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w pierwszej
kolejności sukcesywnie wyposaża w maseczki ochronne seniorów, znajdujących się pod
opieką Gminy. Jak wynika z ogólnodostępnych danych, to właśnie osoby starsze
i niepełnosprawne, ze schorzeniami współistniejącymi, należą do grupy wysokiego ryzyka
zakażeniem. Maseczki są dystrybuowane za pośrednictwem placówek opiekuńczych, poprzez
opiekunki środowiskowe i organizacje pozarządowe zajmujące się seniorami.
Szczególną opieką objęci zostali także seniorzy korzystający z lubelskich Domów
Opieki Społecznej. Jeszcze przed zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego Miasto
wprowadziło szereg działań, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
DPS-ów. Placówki wyposażone zostały w materiały i sprzęt ochronny, a pomieszczenia
ośrodków, windy i korytarze codziennie poddawane są dezynfekcji. Dwukrotnie w ciągu dnia,
zarówno podopiecznym, jak i członkom personelu, mierzona jest temperatura, a system pracy
został zorganizowany w sposób rotacyjny. Domy Pomocy Społecznej zostały w maksymalny
możliwy sposób odizolowane od świata zewnętrznego
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Wszystkie jednostki zajmujące się pomocą najbardziej potrzebującym zostały
wyposażone w środki ochrony indywidualnej. Dotychczas do Domów Pomocy Społecznej
w Lublinie i jednostek opiekuńczo-wychowawczych trafiło 125l płynów antybakteryjnych
do dezynfekcji powierzchni oraz 125 l mydła dezynfekującego do rąk, a także 2 000 szt.
masek wielorazowych. Materiały te są uzupełniane w miarę potrzeb.
Od wielu dni Miasto Lublin intensywnie pomaga także instytucjom, które podjęły walkę
z epidemią, w szczególności placówkom, które znajdują się „na pierwszej linii frontu” walki
z wirusem. Tylko w pierwszych tygodniach pandemii środki finansowe z budżetu miasta
oraz sprzęt medyczny w celu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu COVID-19. zostały rozdysponowane do poszczególnych zakładów
opieki zdrowotnej w mieście Lublin, w tym zarówno szpitali klinicznych, jak i jednostek
prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:
•

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie: 200 000 zł oraz 2 szt.
autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych;

•

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie: 200 000 zł;

•

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego: 150 000 zł oraz
2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych;

•

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 150 000 zł
oraz 2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych;

•

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie: 200 000 zł;

•

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: dwa urządzenia do
automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą na kwotę 34 440 zł oraz
2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych.

Ponadto:
•

Zakup i przekazanie kompletnych zestawów ochrony biologicznej IZOL-01: Domy
Pomocy Społecznej, Straż Miejska Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Bursa szkolna nr 3, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

•

Zakup

i

rozdysponowanie

środków

dezynfekujących,

masek

wielorazowych

i chirurgicznych, rękawic jednorazowych, termometrów bezdotykowych i dotykowych
elektronicznych: Straż Miejska Miasta Lublin (do rozdawania przez funkcjonariuszy SM
ML mieszkańcom nie posiadającym masek zamiast nakładania kar administracyjnych);
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejskie Centrum

Zarządzania Kryzysowego,

miejsca kwarantanny, wydziały realizujące bezpośrednią obsługę interesanta;
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•

Zakup i przekazanie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
autoklawu do sterylizacji narzędzi medycznych.

Miasto Lublin i jednostki mu podległe realizują także szereg działań mających na celu
bezpośrednie wsparcie mieszkańców:
•

Wprowadzony został Lubelski Pakiet Wsparcia lokalnych przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia
epidemicznego,

a

następnie

stanu

epidemii

ogłoszonego

na

obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Pakiet
przewiduje obniżki stawek czynszu i opłat za dzierżawę, możliwość rozłożenia na raty
lub odraczania terminów płatności czynszu, przesunięcie terminu płatności i rozłożenia
na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, możliwość odraczania terminów
płatności i rozłożenia na raty zapłaty podatków lokalnych;
•

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami
miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych)
wykonuje i dostarcza osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy;

•

Poprzez Centrum Interwencji Kryzysowej i inne podległe jednostki zapewniamy
niezbędne wsparcie i opiekę psychologiczną osobom tego potrzebującym.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, Miasto Lublin regularnie realizuje

akcje dezynfekcji elementów wyposażenia ulic w Lublinie. Obejmują one miejsca i urządzenia,
z którymi mieszkańcy mogą mieć bezpośredni kontakt, takie jak: poręcze przy schodach
terenowych, bariery na kładkach dla pieszych i wiaduktach, kosze na śmieci czy ławki
ustawione w pasach drogowych. Podczas pierwszej akcji zdezynfekowane zostało
wyposażenie na 52 najczęściej uczęszczanych ulicach. Poza pasem drogowym dezynfekcję
przeprowadzono w ścisłym centrum miasta. Akcja została powtórzona w dniach 18 i 19
kwietnia i obejmowała także tereny zielone, parki skwery i zieleńce. Odkażone zostały przede
wszystkim te elementy, z którymi mieszkańcy mogą mieć bezpośredni kontakt: poręcze przy
schodach terenowych, bariery na kładach dla pieszych i wiaduktach, po których prowadzony
jest ruch pieszy, przejścia podziemne. Prace objęły również odkażanie koszy oraz ławek
ustawionych w pasach drogowych ulic. Dodatkowo, w centrum miasta zdezynfekowanych
zostało ponad 2 tys. m kw. powierzchni chodników, ławki i siedziska przy donicach
z roślinnością, na deptaku, placu W. Łokietka, Placu Litewskim, placu L. Kaczyńskiego oraz
placu o. Krąpca. W sumie zdezynfekowane zostało wyposażenie ponad 50 najczęściej
uczęszczanych ulic oraz 30 parków i skwerów.
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Równolegle do własnych działań, Miasto Lublin zwróciło się do zarządców
nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych z apelem o odpowiednie zabezpieczenie
i regularną dezynfekcję przestrzeni wspólnych, którą mają pod opieką.
Jak zatem Pan Radny może zauważyć, Miasto Lublin podejmuje szereg działań
związanych z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Jednocześnie, wobec wprowadzonych przez
rząd obostrzeń, oczekujemy równoległych działań rządu zapewniających Polakom
bezpieczeństwo w dobie pandemii. Jesteśmy przekonani, że część z pakietu milionów
maseczek, o których zakupie informowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), powinna
trafić do Lublina i na Lubelszczyznę.
Przypomnę, że 4. kwietnia br. CIR informowało, że rząd zakontraktował i zakupił
31 mln maseczek medycznych i 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln par rękawic, ponad
1,65 mln kombinezonów i 1,8 mln gogli ochronnych. Środki ochrony zakupują także spółki
Skarbu Państwa. Premier Mateusz Morawiecki informował o zrefinansowanym przez Agencję
Rezerw Materiałowych zakupie w Chinach, na zlecenie spółek KGHM i Lotos, 22 mln sztuk
maseczek, gogli i respiratorów. Media szeroko relacjonowały m.in. przylot samolotu An-225
Mrija (Antonow), który 14 kwietnia, na zlecenie ww. spółek dostarczył do Polski sprzęt
medyczny i środki ochrony osobistej, a był to już piąty transport tego typu materiałów
zamówionych przez te spółki. CIR informowało także o utworzeniu w Polsce na polecenie
Premiera 6 grup produkcyjnych w ramach 100 szwalni, mających już od kwietnia zapewnić
miesięczny wolumen maseczek niemedycznych na poziomie 40 mln sztuk, z przeznaczeniem
dla każdego obywatela. Te materiały powinny były niezwłocznie trafić do Polaków.
Zapewnienie przez samorząd wszystkim mieszkańcom miast wymaganych rządowym
rozporządzeniem maseczek jest trudne ze względu na ograniczony (scentralizowany) dostęp
do tego typu materiałów na rynku, agencje rządowe mają bowiem prawo do pierwszeństwa ich
nabycia. Szczególnej rozwagi wymaga także kwestia bezpieczeństwa ich dystrybucji do
poszczególnych osób w sytuacji tak wielu ograniczeń, czy konieczność zapewnienia
dodatkowych środków na ich sfinansowanie, przy zaangażowaniu budżetu miasta w realizację
pilnych potrzeb szpitali, które nie otrzymały wystarczającej pomocy ze strony rządu. Tylko
w Lublinie zapewnienie maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców i studentów,
którzy pozostali w mieście (ok 350 tys. osób) wymagałoby wydatku z budżetu miasta rzędu
2-3 mln zł. Wątpliwości może budzić zasadność dublowania przez samorząd wydatków
na zakup maseczek, które poniósł już rząd, bowiem zarówno środki pozostające w gestii
rządu, jak i samorządu, pochodzą z podatków odprowadzanych do budżetu państwa przez
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mieszkańców. Nie można także porównywać dystrybucji bezpośredniej, o której wspomina
Pan Radny, w Lublinie, gdzie jak szacujemy przebywa obecnie ok. 350 tys. osób, do np.
Świdnika z liczbą mieszkańców ok. 40 tys.
Niemniej jednak, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, deklaruję wszelkie możliwe
wsparcie ze strony miasta w dystrybucji do mieszkańców maseczek z puli kilkudziesięciu
milionów zakupionych przez polski rząd i spółki Skarbu Państwa.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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