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INFORMACJA 

z podjętych działań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

na dzień 27 maja 2020 r. 

 

1) 02 marca 2020 r. - wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Policach ustnej decyzji o wprowadzeniu kwarantanny w internacie Zespołu Szkół przy 

ul. Siedleckiej 6a i Kresowej 7 w Policach, w związku z wystąpieniem objawów podobnych 

do objawów koronawirusa u dwóch uczennic Zespołu Szkół w Policach, które wróciły z ferii 

zimowych we Włoszech; 

2) 09 marca 2020 r. - decyzją PPIS w Policach zakończono kwarantannę w Zespole Szkół 

w Policach – upłynął 14 dniowy okres od dnia powrotu jednej z dziewczynek ze strefy 

zagrożenia; 

3) 14 marca 2020 r. – odprawa Wojewody Zachodniopomorskiego ze starostami, na której 

zostały postawione zadania dotyczące: 

− organizacji zablokowania przejść granicznych położonych na terenie powiatu polickiego, 

− wskazania miejsca kwarantanny zbiorowej w powiecie polickim, 

− organizacji transportu osób kierowanych z przejścia granicznego na kwarantannę 

zbiorową, 

− zapewnienia opieki medycznej osobom na kwarantannie zbiorowej; 

4) 15 marca 2020 r. – zablokowanie przejść granicznych w miejscowościach: Rosówek, 

Warnik, Lubieszyn, Buk, Dobieszczyn, Kościno, Stolec, Myślibórz Wielki, Bobolin, 

Pargowo, ścieżka rowerowa do Rieth; 

5) w dniach od 15 marca do 26 marca 2020 r. - przyjmowanie osób kierowanych z przejścia 

granicznego w Kołbaskowie do kwarantanny zbiorowej w internacie Zespołu Szkół 

w Policach – łącznie 66 osób; 

6) w dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie osób kierowanych z przejścia 

granicznego w Kołbaskowie do kwarantanny zbiorowej w OSiR w Trzebieży (zadanie 

realizowane przez Gminę Police) – łącznie 59 osób; 

7) w dniach od 5 kwietnia do dnia 25 kwietnia br. - przyjmowanie osób kierowanych z przejścia 

granicznego w Kołbaskowie do kwarantanny zbiorowej w Hotelu Silver w Szczecinie 

(zadanie realizowane przez Gminę Kołbaskowo i Gminę Dobra) – łącznie 60 osób;  

8) od 25 kwietnia do 26 maja br. – przyjmowanie osób kierowanych z przejścia granicznego 

w Kołbaskowie do kwarantanny zbiorowej w Hotelu Dobosz w Policach – łącznie 60 osób, 

z dniem 26 maja br. zadanie przekazano do realizacji Gminie Police. 

Łącznie kwarantannie zbiorowej na terenie Powiatu Polickiego poddano 245 osób;  

9) udzielono pomocy polegającej na przekazaniu środków ochrony indywidulanej oraz płynów 

dezynfekcyjnych: 

a) filii Pogotowia Ratunkowego w Policach, 

b) Schronisku dla Osób Bezdomnych FENIX w Policach, 

c) Domom Pomocy Społecznej zlokalizowanym na obszarze Powiatu Polickiego (6 DPS); 
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10) na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, żołnierze 14 

Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozstawili 16 kwietnia cztery 

ogrzewane namioty z wyposażeniem dla niepublicznych domów pomocy społecznej 

położonych na terenie Powiatu Polickiego: 

a) 2 namioty - "Marina", Ustowo 25, gmina Kołbaskowo, 

b) 1 namiot - Dom Opieki Nad Osobami Starszymi i Rodziną w Pilchowie, gm. Police, 

c) 1 namiot - "Wiejskie Klimaty”, Rzędziny 9A, gm. Dobra, 1 namiot; 

11) w związku z możliwością uruchomienia żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, klas 

zerowych oraz klas I – III pobrano z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej płyny do 

dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni, które zostały rozdysponowane do powiatowych 

placówek wychowawczych i oświatowych oraz Urzędów Gmin w łącznej ilości 3.610 

litrów;    

12) w okresie od 14 marca 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano 328.672,83 zł, w tym 

otrzymano od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację na refundację poniesionych 

kosztów w związku z prowadzeniem kwarantanny zbiorowej w wysokości 120.500,00 zł 

oraz wystąpiono o refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją poleceń 

Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 119.002.51 zł.  

Ogółem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 208.172,83 zł;  

 

 

 

Andrzej Podlecki 

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach 

 

 


