Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.2. 5.2021
Protokół Nr 25/2021

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
z dnia 18 maja 2021r.
Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z
członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu
uczestniczyła także p. Ewa Lewicka Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole (lista obecności stanowi

załącznik nr 2 do protokołu). Tematem posiedzenia była informacja z działalności Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kole za 2020r.

Szczegółowa informacja w zakresie działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Kole za 2020r. została radnym przedłożona na piśmie. Inspektor Ewa Lewicka poinformowała, że w
marcu 2020r. został ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarna w Kole została zobligowana do

przeprowadzenia intensywnych działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożenia
epidemicznego powodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono restrykcje, w
wyniku których zostały ograniczone kontrole sanitarne przeprowadzane bezpośrednio w obiektach

nadzorowanych. Nadzór sanitarny prowadzony był głównie poprzez wymianę informacji i
dokumentów w formie elektronicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy, wytyczne, procedury oraz
posiadaną przez PPIS w Kole dokumentację.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w związku ogłoszonym stanem epidemii
wielokrotnie zwracał się do mieszkańców powiatu kolskiego z apelami i komunikatami dotyczącymi
przestrzegania aktualnych restrykcji w związku ze wskaźnikami zachorowań. Powiatowa Inspekcja

Sanitarna prowadziła działania poprzez:
- udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych, postępowań administracyjnych, w tym

prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, rejestrów izolacji i kwarantann,
- wystawianie decyzji na osoby będące w izolacji i kwarantannie domowej, wystawianie

zaświadczeń o odbywanej izolacji i kwarantannie,
- pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego odpowiadając mieszkańcom na pytania dotyczące

zakażeń SARS-CoV-2 i udzielając informacji związanych z ograniczeniami, nakazami i zakazami,

izolacji i kwarantanny.
- prowadzono działania edukacyjne i promocyjne na rzecz mieszkańców powiatu

- przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kole oraz XII Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej Sanepid dwukrotnie uczestniczył w zorganizowaniu mobilnych punktów wymazo

wych tzw. TEST&GO, z którego korzystali mieszkańcy powiatu kolskiego.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kolskiego za 2020r stanowi załącznik

nr 2 do protokołu.
Członkowie

Komisji

Gospodarczej

stwierdzili,

że

sprawozdanie

opracowane jest

szczegółowo i bardzo merytorycznie. Jednocześnie złożyli podziękowania i wyrazy wdzięczności za
pracę na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu podczas panującej epidemii

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.
Nie zgłaszano.
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Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.15

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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