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Szanowny Panie Profesorze!
W odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 26 września 2020 r., przekazującą
m.in. ponownie list do Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r. oraz list otwarty do Ministra
Zdrowia z dnia 18 września 2020 r., Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny
uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.
Pismem z dnia 18 maja 2020 r. znak: ZPN.643.231.2020, Departament zwrócił się
z prośbą o sprecyzowanie oczekiwań przedstawionych w korespondencji mailowej
z dnia 7 maja 2020 r., przekazującej list otwarty do Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r.
Przesłana wiadomość w dniu 18 maja 2020 r. przez Pana Profesora z adresu e-mail:
rutrys@gmail.com nie zawierała sprecyzowanych oczekiwań. W związku z powyższym
oraz mając na uwadze art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695), pismo pozostało bez
rozpatrzenia.
Ministerstwo Zdrowia stale współpracuje z konsultantami krajowymi, Państwową
Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym
Zakładem Higieny, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz innymi
instytucjami publicznymi w zakresie monitorowania i opanowania epidemii.
Departament informuje, że zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2020 r.
(Dz. U. Ministra Zdrowia poz. 64) został powołany Zespół do spraw monitorowania
i prognozowania przebiegu epidemii COVID-10 w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto,
zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. (Dz. U. Ministra Zdrowia poz.
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66) został powołany Zespół do spraw działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od początku pojawienia się epidemii COVID-19 Rząd podejmuje wszelkie środki
ostrożności, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć dalszą
ekspansję epidemii. Podejmowane działania są zgodne z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia. Aktualne informacje dotyczące wirusa SARS-CoV-2 publikowane
są

na

stronach

internetowych

www.gov.pl/koronawirus,

www.gov.pl/zdrowie,

www.pacjent.gov.pl oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
www.gis.gov.pl. Na stronie www.gov.pl/zdrowie w zakładce COVID - informacje,
znajdują się m.in. informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas
zwalczania COVID-19, zasady zlecania testów dla pacjentów.
Rekomendacje dotyczące zakrywania nosa i ust wynikają z zaleceń Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC) oraz ekspertów w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych. Na stronie
ECDC zostały opublikowane wytyczne dotyczące stosowania masek twarzowych
w społeczności. Dokument ten zawiera opinię ECDC na temat zasadności stosowania
masek twarzowych i innych osłon twarzy w społeczności przez osoby, które nie są chore,
w celu zmniejszenia przedobjawowego lub bezobjawowego przenoszenia zakażenia
COVID-19 między osobami noszącymi maski a innymi ludźmi. Przedmiotowe wytyczne
są

dostępne

pod

adresem:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20mask
s%20in%20the%20community_PL.pdf.

Ponadto,

zgodnie

z

informacjami

przedstawionymi w dokumencie przygotowanym przez ECDC (Guidelines for the
implementation of nonpharmaceutical interventions against COVID-19), dostępnym pod
adresem:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-

guidelines-non-pharmaceutical-interventions-september-2020.pdf, istnieje coraz więcej
dowodów wskazujących na wpływ stosowania masek na twarz w zapobieganiu
transmisji SARS-CoV-2.
Z poważaniem,
Dariusz Poznański
zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/
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