
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniam  kwietnia 2020 r.

BZ-RM .6310.180.2020.MB

DECYZJA

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 

z późn. zm.)

polecam

podmiotom wymienionym w rozdzielniku (stronom postępowania) stosować schematy 

postępowania z informacjami o pacjencie po wymazie wg załącznika:

Z ałącznik-P rocedura dotycząca laboratoriów.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 

działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 

samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej w  związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ustalenia standardów obiegu informacji o pacjentach w sprawach związanych 

przeciwdziałaniem COVID-19 niewątpliwie przyśpieszy i zapewni gwarancję prawidłowości 

kierunków i treści takiej informacji. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na podniesienie 

standardów i skuteczności działań leczniczych podejmowanych wobec tej grupy pacjentów.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w  uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego i 

pacjentów podmiotów leczniczych, wydanie niniejszego polecenia znajduje pełne uzasadnienie.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem 

Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co 

oznacza, że nie będzie od niej służyło odwołanie w  toku instancji i nie będzie możliwe zaskarżenie 

jej do sądu administracyjnego, natomiast będzie podlegała wykonaniu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania.

Rozdzielnik (otrzymują):
1) Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu;
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;
3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
5) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu;
6) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu;

Do wiadomości:

1) Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.



Procedura dot. laboratoriów

1. Laboratorium wykonujące badanie w kierunku obecności SARSCoY-2 i przygotowujące 

sprawozdanie z badania jest zobowiązane do niezwłocznego przekazania informacji o:

1.1. wyniku dodatnim wraz z danymi badanego:

a) zleceniodawcy;

b) właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania badanego, szpitalowi 

jedno imiennemu;

c) właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania badanego, Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu;

d) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu (w formie 

druku ZLB1).

1.2. wyniku ujemnym wraz z danymi badanego:

a) zleceniodawcy;

b) właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania badanego, Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu.




