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Pleszew, dnia 24.04.2020 r. 

Pani   

Wiesława Gil 

 

PPIS w Pleszewie  przekazuje  informacje dotyczące działań podejmowanych przez PPIS 

w ognisku zakażenia w DPSie w Pleszewie: 

Ad.1. PPIS w Pleszewie wydał, z dniem 05.04.2020r , decyzję o zamknięciu i kwarantannie 

części DPS w Pleszewie, tzn.: 

 - ul. Plac Wolności 5  

       - ul. Podgórna. 

Łącznie mieszkańców 145.  

Pobrano wymazy od 144 .  

1 osoba została wykazana  przez DPS w dniu 09 kwietnia (pomyłka DPSu)  i została 

wykazana przez PSSE w późniejszym terminie do pobrania prób.  

Wymazy pobiera się min. 7 dni od narażenia, zgodnie z zaleceniami PTEiLChZ , Konsultanta 

Krajowego w dziedzinie chorób  zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Wyniki 139 osób  spłynęły 10 - 11.04. 2020r. 

Wyniki przekazywane są z Laboratorium,  poprzez WSSE w Poznaniu. Średni czas 

oczekiwania na wyniki (pewne)  2-3 dni . W przypadku wyników dodatnich  informacja jest 

przekazywana  jest bezpośrednio telefonicznie z WSSE do PPIS. 

W związku z brakiem wyników u 6 osób , po interwencji u WPWIS w Poznaniu, podjęto 

decyzję o ponownym zgłoszeniu do wymazu  tych 6 osób. Pobranie nastąpiło 16 kwietnia . 

Wyniki otrzymano 18 kwietnia .  

Z informacji Laboratorium WSSE w Poznaniu wynika , że są zalecane ponowne pobierania 

materiału do badań z przyczyn różnych , między innymi : pobranie zbyt małej ilości 

materiału, wątpliwy wynik .  

PPIS w takiej sytuacji zleca ponowne pobieranie  wymazów .  
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PPIS przekazuje  do WSSE wykaz osób wytypowanych do poboru prób do godz. 

13.00 . W przypadku list przekazanych  do PSSE po godz. 13tej, wpis do rejestru następuje 

dnia następnego. 

Pobór prób koordynowany jest przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, który zleca 

zespołom wymazowym  harmonogramy poboru. 

 

18.04.2020r  wśród osób , u których ponownie pobrano wymazy,  2 okazały się 

dodatnie .  Jeden  wynik dotyczył mieszkańca budynku  przy ul. Podgórnej , który w 

momencie uzyskania wyniku, ze względu na stan zdrowia był już hospitalizowany w szpitalu  

zakaźnym w Poznaniu, ul. Szwajcarska.  

Drugi  wynik dotyczył mieszkańca budynku z Placu Wolności im. Jana Pawła II 5 .  

Decyzją dyrekcji DPSu w Pleszewie , 18.04.2020r. został pobrany u tego mieszkańca 

ponowny wymaz ,  19.04.2020 -wynik  ujemny. 

Zgodnie z zaleceniami PTEiLChZ , Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób  zakaźnych i 

Głównego Inspektora Sanitarnego, osobę zakażoną SARS Cov-2 uznaje się za ozdrowieńca 

kiedy: 

1)   badanie wykonane po upływie 10-12 dni od  wyniku dodatniego ma wynik 

ujemny, 

2) drugie badanie  kontrolne, wykonane  w co najmniej po 24 godzinach od 

pierwszego ujemnego, jest również ujemne. 

Ww zalecenia są jednoznaczne , dlatego ujemny wynik z dnia 19.04.2020r , z wymazu 

pobranego 18.04.2020r. nie może być brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji PPIS.  

PPIS skonsultował również powyższy przypadek z lekarzem zakaźnikiem wytypowanym do 

konsultacji zakażeń /zachorowań SARS Cov-2/ COVID. 

Ad.2  Do dnia 15 marca 2020r. wszystkie domy pomocy społecznej były pod nadzorem 

WSSE w Poznaniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej  inspekcji 

sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm. -ostatnia zmiana Dz.U. 2020r.poz.567) 15 

marca przeszły pod nadzór PSSE . 

Dnia 16 03. 2020r. zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego – pismo z dnia 

16.03.2020r. B.ŻPS.40.6.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie 

ograniczył rutynowe działania kontrolne w obiektach pod nadzorem PSSE, w celu 

skierowania wszystkich sił i zasobów kadrowych na działania związane z zabezpieczeniem 

epidemiologicznym – zapobieganiu zarażeniom koronawirusem SARS Cov-2. W związku z 

powyższym PPIS w Pleszewie wydał zarządzenie 4/2020 z dnia 16 marca br. W sprawie 

ograniczenia rutynowych działań kontrolnych planowanych w zakresie nadzoru bieżącego i 

zapobiegawczego. 

W związku z powyższym  PPIS  nie  podjął czynności kontrolnych w  DPS w Pleszewie  i nie 

może ocenić warunków socjalnych. 
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Z informacji Pani Dyrektor DPSu wynika , że zaopatrzenie w środki ochrony osobistej jest 

wystarczające  . Szczegółowych i aktualnych danych dotyczących  warunków socjalnych i 

zaopatrzenia w środki ochrony osobistej może udzielić Dyrektor DPSu.. 

Ad.3  Informacja  dotycząca  osoby  z dodatnim wynikiem w kierunku SARS Cov2  dotarła 

do PPIS 04.04.2020r. w godzinach popołudniowych . W tym dniu uzyskano od dyrekcji 

DPSu listy osób z kontaktu  , narażonych na zakażenie i rozpoczęto obejmowanie do późnych 

godzin nocnych tych osób i ich rodzin kwarantanną.  W czasie przeprowadzania dochodzenia 

epidemiologicznego ujawniono jeszcze jedną osobę o objawach mogących świadczyć o 

zakażeniu SARS Cov-2.  W związku z powyższym rozszerzono listę osób  o osoby mogące 

mieć kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. W dniu następnym  podejmowano działania 

dotyczące  mieszkańców DPSu. 

4.  Nadzorem zostały objęte  oddziały  w których zgodnie z dochodzeniem 

epidemiologicznym mogło nastąpić narażenie na zakażenie .  

 

 

                                                          

PPIS w Pleszewie  

Jolanta Ulatowska 

G.Sz. 

 


