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       Pani Katarzyna Jaworska 

       Radna Miasta Konina 

 

Szanowna Pani Radna. 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy 

Społecznej w Koninie w okresie pandemii informuję: 

1) W ramach działań  mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie szerzeniu się 

COVID-19 Dom Pomocy Społecznej w Koninie w dniu 16.03.2020 r. nawiązał 

współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie, 

zgłaszając potrzeby w obszarze zaopatrzenia placówki w środki dezynfekcyjne  

i środki ochrony osobistej. 

2) Pierwszą placówką, która została objęta natychmiastowym wsparciem i bezpośrednią 

pomocą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego był DPS  

w Koninie, który otrzymał: 19 opakowań rękawiczek, 1550 sztuk maseczek, 120 stuk 

przyłbic, 50 fartuchów, 4 żele do dezynfekcji i 84 płyny do dezynfekcji. 

3) W związku z przedłużającym się czasem epidemii oraz koniecznością utrzymania na 

terenie placówki długoterminowego reżimu sanitarnego, a co za tym idzie 

zwiększonego zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, 

DPS w Koninie nawiązał kontakt i współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu, KGHM Miedź Polska SA, WOT „Odporna Wiosna”, 

WKU-Konin, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacją 

Dominiki Kulczyk, Fundacją Jerzego Owsiaka oraz Fundacją Orlenu. Na potrzeby DPS 

odpowiedziały też osoby prywatne i lokalni przedsiębiorcy. Mając na uwadze brak 



ciągłości w zaopatrzeniu, DPS w Koninie poczynił niezbędne zakupy środków 

dezynfekujących i środków ochrony osobistej, także ze środków własnych.  

4) W wyniku wielopłaszczyznowej współpracy Dom Pomocy Społecznej w Koninie jest 

zabezpieczony w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej (z wyłączeniem rękawic 

ochronnych) w ilościach wystarczających do utrzymania pełnego reżimu sanitarnego na 

okres jednego miesiąca. W przypadku zarażenia koronawirusem u pracowników DPS i 

poddaniu ich kwarantannie zasoby kadrowe placówki są ograniczone  

i niewystarczające do sprawnego jej funkcjonowania i zapewnienia ciągłości opieki. 

Gotowość pomocy w tym obszarze zgłosiła 12 Brygada WOT, która może zostać 

wdrożona do pomocy decyzją Wojewody Wielkopolskiego.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta 


