
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  

z dnia 20 maja 2020 roku 

 

W sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 (ze 

szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji opiekuńczych  

i oświatowych). 

 

      Od ponad dwóch miesięcy wszyscy stoimy w obliczu zagrożenia zakażenia nieznaną dotąd chorobą 

COVID -19. Skutki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne spowodowały całkowite przeorganizowanie 

naszych codziennych spraw i sprawiły dość powszechne poczucie zagrożenia.  Od momentu ogłoszenia 

epidemii staramy się funkcjonować w miarę normalnie, jednak w pewnym momencie wstrzymaniu 

uległa nasze codzienna aktywność i realizowane zadania. 

     Od pewnego czasu obserwujemy jednak stopniowy powrót do normalności, na podstawie 

przyjętych przez Rząd kolejnych etapów odmrażania różnych obszarów naszej aktywności. Ta 

zrozumiała dla wszystkich potrzeba restytucji z jednej strony cieszy i napawa optymizmem, z drugiej 

jednak strony budzi uzasadnione obawy o stan zdrowia mieszkańców naszego kraju. 

     Samorząd lokalny jest istotnym organizatorem życia społecznego i publicznego. W gestii gmin                 

i powiatów znajduje się odpowiedzialność za funkcjonowanie licznych instytucji, które z zasady 

skupiają ludzi w określonych miejscach, gdzie dochodzi do pewnych interakcji. Mowa tu m.in.                     

o urzędach i starostwach oraz jednostkach z nimi związanymi, placówkach opiekuńczo – oświatowych, 

domach pomocy społecznej i innych placówkach wsparcia i opieki. Jednocześnie samorząd lokalny 

odpowiada za organizację przestrzeni publicznej, t.j. place zabaw, siłownie, czy inne miejsca rekreacji, 

do których dostęp jest aktualnie ograniczony. Powrót do funkcjonowania tych wszystkich obszarów, 

przy zachowaniu restrykcji epidemiologicznych, jest ważny, jednak powinien być oparty na rzetelnej 

wiedzy na temat stanu zdrowia uczestników poszczególnych elementów życia społecznego. 

Biorąc pod uwagę ów fakt, proponujemy podjęcie działań zmierzających do realizacji programu 

powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19. Działanie takie byłoby ze wszech miar 

wskazane, jako element wstępny do efektywnego otwierania poszczególnych sektorów aktywności 

społecznej. Znajdując się aktualnie na etapie względnego opanowania epidemii w naszym kraju, dzięki 

upowszechnieniu badań, moglibyśmy posiąść cenną wiedzę na temat realnego poziomu zainfekowania 

społeczeństwa. Aktualnie bazujemy na wiedzy opartej głównie na badaniach przeprowadzonych na 

osobach, które prezentowały wyraźne objawy choroby. Poza naszą świadomością pozostaje  

z pewnością duża rzesza osób chorych bezobjawowo oraz tych, których organizm wytworzył już 

przeciwciała po przebytej bezobjawowo infekcji. Jedni stanowią nadal źródło niebezpieczeństwa, a inni 

źródło cennej informacji, że nie stanowią już zagrożenia wobec innych oraz prawdopodobnie nie 

ulegną już ponownemu zainfekowaniu. 

     Samorządy lokalne szczególną troską napawa bezpieczny powrót do funkcjonowania żłobków, 

przedszkoli i szkół. Umożliwienie pełnienia podstawowych funkcji przez te jednostki odbywa się 

aktualnie w ograniczonej formule przy zachowaniu restrykcji i ograniczeń epidemiologicznych. 

Zachowanie nakreślonego przez odpowiednie instytucje reżimu sanitarnego nie gwarantuje jednak, że 

tego rodzaju placówki nie staną się ośrodkiem rozprzestrzeniania choroby. Program  powszechnego 

badania pod kątem zakażenia COVID – 19 w naszej opinii powinien stanowić podstawę bezpiecznego 

funkcjonowania placówek oświatowych. Jak wiemy, procesy otwierania pierwszych żłobków  



i przedszkoli już się rozpoczęły. W oparciu o decyzje własne samorządów, niektóre z nich pokusiły się 

o badanie kadry opiekuńczo – wychowawczych pod kątem wytwarzanych przeciwciał, jeszcze przed 

otwarciem placówek. Wyniki pokazały, że pewna część pracowników zupełnie nieświadomie stanowić 

może zagrożenie dla osób zgromadzonych w zamkniętych pomieszczeniach żłobków i przedszkoli. 

Program  powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 w jednostkach oświatowych 

pozwoliłby uniknąć powtórki z procesów tworzenia ognisk zakażeń, jakie miały miejsce m.in. w domach 

pomocy społecznej, komendach policyjnych czy kopalniach, gdzie głównym sprawcą niekontrolowanej 

mikroepidemii, był brak wiedzy.  

       Realizacja programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 mogłaby być 

realizowana przez organy centralny w ścisłej współpracy organizacyjnej z jednostkami samorządu 

terytorialnego. Takie działania, na razie na małą, lokalną skalę już są prowadzone i dają pomyślne 

efekty. W tym przypadku wszyscy podkreślają bardzo dobrą współpracę wojewodów z samorządami 

lokalnymi, która mogłaby uzyskać szerszy aspekt oraz zostać ubogacona przez odpowiednie procedury.   

Program  powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 mógłby być realizowany  

z wykorzystaniem wygodnych środków takich jak np. dobrze funkcjonujące stacje pobierania materiału 

do badania drive – thru, pozwalające na szybką i zorganizowaną obsługę uczestników.  

       Program  powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 to pomysł ambitny i jego 

organizacja z pewnością, ze względów proceduralnych i finansowych, wymaga zaangażowania 

organów centralnych. Jednocześnie realizacja we współpracy z samorządem lokalnym, może przynieść 

najkorzystniejsze efekty. Jesteśmy przekonani, że najbliższy okres jest momentem optymalnym  

i jednocześnie koniecznym do realizacji działania. Po wakacjach letnich i otwarciu nowego roku 

szkolnego, moglibyśmy przystąpić do niego z większą wiedzą na temat stanu zdrowia społeczeństwa, 

co z pewnością ułatwi proces podejmowania decyzji i organizację pracy. 

     W naszej opinii o powodzeniu programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 

stanowić będzie jego powszechność i dostępność. Jednocześnie kolejność realizacji powinna być 

uwarunkowana publicznym kryterium oddziaływania poszczególnych mieszkańców społeczności 

lokalnych. I tak w pierwszej kolejności objętych badaniami powinni być m.in. pracownicy jednostek 

opiekuńczo – oświatowych. W miarę zmniejszania skali odziaływania społecznego, program dotyczyłby 

wszystkich mieszkańców, w określonej przestrzeni czasowej. 

      Mając świadomość skalę i wyzwanie związane z  realizacją programu powszechnego badania pod 

kątem zakażenia COVID – 19, mamy również świadomość zagrożeń społecznych jakie nieść za sobą 

może wznowienie zachorowalności, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. O COVID – 19 wiemy 

co raz więcej, choć nadal w wielu aspektach stanowi dla nas wyzwanie i zagadkę. Bezwzględnie jednak 

informacja stanowić może dla nas bardzo silną broń, którą również dzięki zaangażowaniu samorządów 

lokalnych, możemy w najbliższym czasie uzyskać.   
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