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Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP  
podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.: 
 
 
1. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji 

zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne 
związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz 
OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane 
i zatwierdzone przez MZ i GIS. 

 
2. W odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego 

w sprawie o przygotowanie i wydanie w trybie pilnym rozporządzenia w sprawie 
standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania personelu zatrudnionego w 
podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające ze stanu 
epidemii COVID-19, otrzymaliśmy zapewnienie, że w trakcie realizacji jest 
projekt „hotel dla medyka”. Wdrożenie takich działań będzie ogromnym 
wsparciem dla pielęgniarek, położnych w zminimalizowaniu stresu i ryzyka 
związanego z wykonywaną pracę w ekstremalnie trudnych warunkach.  
W załączeniu informacja w tej sprawie oraz pismo z Biura Prezesa RM) 

 
3. Wystosowane zostało do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych pismo z prośbą 

o przesłanie w trybie pilnym danych dotyczących braków środków 
ochrony osobistej w podmiotach leczniczych. Informacje zwrotne pozwolą 
nam monitować do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej o pilne zapewnienie  bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek i 
położnych. 
 

4. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą  
o przekazanie informacji liczbowych dotyczących: 
- u ilu pielęgniarek i położnych stwierdzono dotychczas zakażenie 

koronawirusem? 

- ile pielęgniarek i położnych przebywa obecnie na kwarantannie? 

- dane dotyczące powyższych pytań odzwierciedlają sytuację na jaki dzień? 

- ile pielęgniarek i położnych łącznie zostało poddanych kwarantannie od czasu 

stwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce (do 

momentu udzielenia odpowiedzi)? 

 

5. Wystosowany został wspólny apel samorządów zawodów medycznych do 
Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego 
świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.  
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6. Przekazujemy wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie 
epidemii wirusa SARS-Cov-2 przygotowane przez Konsultanta krajowego w 
dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beatę Ostrzycką. (w załączeniu) 

 
7. Przygotowane zostało zestawienie dotyczące zmian przepisów prawnych 

dla pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19. 
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