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I. Cel procedury
Określenie sposobu i zasad działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dzierżoniowie podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii.
II. Szef / Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie (PPIS) / pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Dzierżoniowie (PSSE), Burmistrz Miasta i Gminy, GZZK, pracownicy urzędu.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Wystąpienie zagrożenia
epidemicznego i epidemii.

Wyjścia
Działania Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego









Podstawy prawne realizacji procedury
(załącznik)
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu
kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii
(Dz.U.03.107.1009);









rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U.
z 2017 r.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.11.75.405);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie
wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te
choroby (Dz.U.01.152.1742);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783
ze zm.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
(Dz.U.07.249.1866);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów
w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r., poz. 741).

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń i chorób zakaźnych do Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Dzierżoniowie.
2. Ustalenie i wdrożenie zasad natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji o
wystąpieniu zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne bezpośrednim
przełożonym.
3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań
przeciwepidemicznych.
4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.
5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki
zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne.
I. Etap - detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych
1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń
na choroby zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do Dol. Woj. Insp. Sani.,
GIS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.
2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego.
3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i ich przeszkolenie.
4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym ustalenie osób narażonych, osób z
kontaktu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania (np. hospitalizacja, izolacja, zastosowanie
chemioprofilaktyki).
5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał
biologiczny od pacjentów, żywność, woda).
6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie
wśród nich nowych przypadków z podobnymi objawami.
7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych wśród określonych grup
osób narażonych na zakażenie w porozumieniu z DWIS.
8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień.

Wykonawcy

PPIS, Pracownicy PSSE

PPIS, Pracownicy PSSE

9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich
przeprowadzenia.
10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu się
zakażeń.
11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych.
12. Wnioskowanie do Burmistrza Miasta i Gminy o wydanie decyzji, w sprawach, w których
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji.
13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: DWIS , Starosty Dzierżoniowskiego oraz
Burmistrza.
III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych
1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań
przeciwepidemicznych.
2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia,
zapadalność, śmiertelność, ...).
3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do Burmistrza
Miasta i Gminy, DWIS , Starosty Dzierżoniowskiego.
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