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w sprawie braku obligatoryjnych testów na koronawirusa dla osób pracujących w domach 
pomocy społecznej i innych placówkach opieki stałej oraz placówkach medycznych
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Data wpływu: 05-08-2020

Szanowny Panie Ministrze, 

jeszcze przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zapewniał 
Polaków, że „koronawirus jest w odwrocie”. Jednak najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia 
pokazują jednoznacznie, że sytuacja pogarsza się, a w naszym kraju codziennie notujemy 
rekordową liczbę nowych zakażeń. Wciąż niepokojąca jest sytuacja w domach pomocy społecznej i
innych placówkach opieki stałej oraz placówkach medycznych (wszystkich podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą – przychodniach, poradniach etc.). 

Zbliża się już druga fala pandemii, dlatego musimy być dobrze na nią przygotowani. Naszym 
priorytetem powinno być bezpieczeństwo osób, które zajmują się naszym zdrowiem, czyli lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia. Polskie władze 
muszą zapewnić im bezpłatny i cykliczny dostęp do testów na koronawirusa. Takie działanie 
umożliwi im spokojną i bezpieczną pracę, gdyż osoby te nie będą musiały martwić się o ewentualne
zarażenie koronawirusem swoich pacjentów czy członków rodziny. 

Koalicja Obywatelska już 28 kwietnia 2020 roku złożyła projekt ustawy, który gwarantował 
obligatoryjne testy na koronawirusa dla osób pracujących w domach pomocy społecznej i innych 
placówkach opieki stałej, placówkach zdrowotnych (w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
czy hospicjach). Niestety większość w Sejmie nie chciała przyjąć tej ustawy. Również Senat RP 
proponował wielokrotnie poprawki do różnych ustaw Prawa i Sprawiedliwości, w tym tarcz 
antykryzysowych. Jednak wszystkie propozycje wyższej izby polskiego parlamentu zostały 
odrzucone. 

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pracownicy służby zdrowia, którzy nie mogą zrozumieć 
decyzji większości sejmowej, która od dawna nie godzi się na obligatoryjne testy na koronawirusa. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź punkt po punkcie na wszystkie następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić obligatoryjne testy na koronawirusa dla 
osób pracujących w domach pomocy społecznej i innych placówkach opieki stałej oraz we 
wszystkich rodzajach placówek medycznych? 

2. Dlaczego dotychczas Ministerstwo Zdrowia odrzucało propozycje Koalicji Obywatelskiej, 
która domagała się obowiązkowych testów dla wszystkich pracowników służby zdrowia? 

3. Jak Ministerstwo Zdrowia planuje dodatkowo zabezpieczyć pracowników służby zdrowia 
przed drugą falą pandemii koronawirusa? 

4. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, aby przygotować się na kumulację wirusa 
grypy i COVID-19 jesienią 2020 roku? 

5. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zakup specjalistycznego sprzętu, respiratorów, odzieży 
ochronnej i innych środków, aby odpowiednio wyposażyć polskie szpitale i zakłady opieki 
zdrowotnej jesienią 2020 roku? 

6. Z jakiego źródła Ministerstwo Zdrowia planuje dokonać zakupu specjalistycznego sprzętu, 
respiratorów, odzieży ochronnej i innych środków ochrony osobistej? Jaką kwotę 
ministerstwo planuje przeznaczyć na ten cel? 

7. Ile pieniędzy przeznaczyło już Ministerstwo Zdrowia na walkę z koronawirusem w Polsce? 



Z wyrazami szacunku

Aleksandra Gajewska
Posłanka na Sejm RP


	Interpelacja nr 9434

