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Leszek Pankiewicz
Radny powiaLu Wielickiego
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Pan Tomasz Tomala
Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego

INTERPELACJA

Do Zarządu Powiatu Wietickiego W
sprawie sfinansowania szczepionki przeciwko
pracują'yň * szkołach, dla których organem
prowadzącym jest
3:'J,'"',T[:ľ;':''m

z prośbąo rozważenie możliwościprzeznaczenĺa
środków z bucjzetu Powiatu
Wielickiego na sfinansowanie bezpłatnych
szczepień
przeciwko
grypie dla nauczycieli
pracujących w Liceum ogólnoksztui.ą.y.
im.
Jana
Matejkĺ
W Wieliczce, W Powia16y7y1_1_1
Centrum Kształcenia Zawodowego iUstawicznego
w
Wieliczce,
w Zespole Szkół im. Brata
Alojzego Kosiby W Wieliczce orur.
Zespole Szkół w Gdowie, W Międzyszkolnym
ośrodku
Sportowym Powiatu Wielickiego oraz
Powiatowej Poradnĺ Psychologiczno-Pedagogicznej,
także pracownikóW
a
Zwracam się

naszego SĽarostwa.

Szkoły ze względu na duże skupisko
osób, a należy mieć na uwadze, że w iakim Kampusie
Wielickim uczy się ponad 1200 ucznĺów,
są narazone na rozprzestrzenianie się róznego rodzaju
chorób, szczególnie tych o charakterze
wirusowym.

W sezonie jesiennym na grypę choruje
Polsce około 4 o00 ooo osób. Mówimy tutaj
o Występujących do tej pory Warunkachwnormalnych,
związku z epidemią koronawirusa' Niewątpliwĺe j"no które uległy radykalne3 zmianie W
pojawienie się wpłynęłona stan
epidemiologiczny na całym świecie,
także W naszym tĹ;u. Wĺdać to po Iiczbie zachorowań,
a
co za tym idzie wprowadzonych restrykcjach
w wielu miastach, powiatach, miejscach pracy,
okolicznościowych
imprezach i wydarzeniach.

Wszystko wskazuje na to, że w połączeniu
z sezonowym zapadaniem na grypę, moze okazać
się jeszcze bardziej dotkliwy. Dlatego poddaję
poa .or*_u!ä;;;ä"; 'po*iutu Wielickiego
przeznaczenĺe środków finansowych
na
szczepĺonki
przeciwko grypie dla nauczycieli
pracujących w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wielicxi. Wiadomo,
że
nie zapobiegną one rozprzestrzenĺaniu
się epidemii, ale mogą W znaczący sposób ograniczyć
wstępujące jesienią zachorowania na
9rypę'

W wymienionych szkołach oraz placówkach jest
zatrudnionych około 55o nauczycieli
pracowników. średnikoszt szczepĺonki
wynosĺ około 5o złotych'

zamknęłaby się w kwocie 30'ooo złotych.

]estem przekonany, że warto podjąć
taką inicjatywę i wspomóc nauczyciel i oraz pracowników
naszych szkół i placówek' erzyczyni
się to z całąpewnoścĺądo poprawy funkcjonowania tych
;ednostek powĺatowych.
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Całość tego działania
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