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Katowice, 17 marca 2020 r. 

 

Pan 

Jarosław Wieczorek 

Wojewoda Śląski 

 

 

 Szanowny Panie Wojewodo, 

 

 Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, w związku 

z otrzymanym w dniu dzisiejszym pismem z dnia 16 marca 2020 r. Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego (treść pisma w załączeniu), znak: ND.070.10.2020.JSS, zwraca się 

z uprzejmą prośbą o rozważenie wdrożenia działań na terenie województwa śląskiego 

w oparciu bądź o przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374; dalej 

zwana: „specustawa”) który to daje Panu Wojewodzie uprawnienie do wystąpienia 

z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, o wydanie polecenia obowiązującego inne, niż 

wymienione w art. 11 ust. 1 specustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców, bądź na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 

1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 59 ze zm.) przez zwrócenie się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie stosownych poleceń w niżej opisanym 

zakresie i w stosunku do wymienionych podmiotów. 

 Tut. organ otrzymuje sygnały pochodzące od podmiotów prowadzących na 

nadzorowanym terenie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, o podejmowanym przez 

personel farmaceutyczny ryzyku, związanym z obsługą pacjentów w ww. miejscach, 

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa 

A.850.2.7.2020  
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SARS-CoV-2, zwanego COVID-19 (powodującego ostrą chorobę zakaźną układu 

oddechowego) 

 Mając na uwadze zarówno informacje docierające do tut. organu jak i stanowisko 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w Katowicach zwraca się o rozważenie: 

I. zwrócenia się przez Pana Wojewodę do Pana Prezesa Rady Ministrów – Mateusza 

Morawieckiego, o wydanie przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze decyzji 

administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia 

bądź ogłoszenia, polecenia wszystkim osobom prawnym i jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom, 

prowadzącym na obszarze województwa śląskiego apteki ogólnodostępne oraz 

punkty apteczne, 

ewentualnie 

II. wystąpienia do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji nakładających obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych oraz zaleceń i wytycznych określających 

sposób postępowania w trakcie realizacji zadań przez osoby prawne, osoby 

fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

pracodawców – prowadzących na obszarze województwa śląskiego apteki 

ogólnodostępne oraz punkty apteczne 

w zakresie: 

1) zamontowania w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów 

aptecznych szklanych przesłon (zabudów szklanych), o wysokości minimum 1,8 m od 

podłogi, pełniących funkcje barier między miejscem dostępnym dla pacjenta (klienta) 

a miejscem w którym znajduje się farmaceuta za ladą ekspedycyjną, lub wstawienie 

tymczasowych kurtyn z materiałów nieprzepuszczalnych (przezroczystych ścianek 

z tworzyw sztucznych), zlokalizowanych między podłogą a sufitem ww. pomieszczeń, 

bądź obowiązku wydawania zarówno w porze dziennej jak i nocnej, produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych i pozostałego asortymentu aptecznego, wyłącznie 

za pośrednictwem okienek ekspedycyjnych, służących do nocnej ekspedycji (tzw. 

„okienka dyżurowe”, „okienka podawcze”); 

2) wyznaczenia w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 

„strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta” o długości 1,5 m, która to strefa 
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winna być rozpoznawalna i uwidoczniona w izbie ekspedycyjnej. W „strefie 

bezpiecznej”, zakazanym jest przebywanie osób; 

3) zapewnienia personelowi fachowemu wykonującemu czynności w izbie ekspedycyjnej 

aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych rękawiczek ochronnych oraz przyłbic 

ochronnych (gogli naocznych, chroniących przed zakażeniem wirusem, według 

obowiązujących norm); 

4) usunięcia z izb ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, 

w częściach dostępnych dla pacjentów, wolnostojących przedmiotów. 

 Wdrożenie ww. środków prewencyjnych może być skutecznym narzędziem 

w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19, przy czym tut. organ wskazuje, iż zgodnie 

z art. 11 ust. 3 specustawy, wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 specustawy, 

następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest 

finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest 

wojewoda.  

 

 

 

 

Załącznik: 

- pismo GIF z 16.03.2020 r. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat – e-PUAP; 

 

do wiadomości  

2. Pan Jan Chrząszcz 

I Wicewojewoda Śląski 

- przez e-PUAP; 

3. Pan Paweł Piotrowski 

Główny Inspektor Farmaceutyczny 

dot. ND.070.10.2020.JSS; 

- przez e-PUAP; 

4. Śląska Okręgowa Izba Aptekarska 

drogą e-mailową na adres: katowice@oia.pl; 

5. Ad acta 
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