Najważniejsze działania Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
podejmowane w związku z epidemią COVID 19.

Działania antykryzysowe Starostwa Powiatowego w Żyrardowie podejmowane w związku
z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii można najogólniej podzielić na trzy obszary:
działań antykryzysowych, informacji i organizowania pomocy.
W każdym z tych obszarów poza oczywistym zaangażowaniem kierownictwa Starostwa, czyli:
p. Starosty Beaty Sznajder, p. Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza, p. Sekretarz Teresy Berdygi oraz
p. Skarbnik Edyty Fedorowicz, główny ciężar działań w wymienionych obszarach rozkładał się
na różne wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego. Na wyraźne życzenie p. Starosty,
w opisanych poniżej obszarach działań wskazano na szczególne zaangażowanie zespołów pracowników.
Kluczowe działania antykryzysowe:
I. Profilaktyka, zapobieganie, funkcjonowanie w czasie kryzysu
a) Wydział Organizacyjny pod kierownictwem p. dyrektora Macieja Ragana (WOrg)
b) Wydział Komunikacji pod kierownictwem p. dyrektora Pawła Myszkowskiego (WK)
c) Zespół zarzadzania kryzysowego (ZK – Mirosław Klejny, Arkadiusz Łankowski)
d) Wydział Budownictwa pod kierownictwem p. dyrektor Moniki Rawskiej (WB)
e) Wydział Geodezji pod kierownictwem p. dyrektora Franciszka Stawickiego (WG)
f) Wydział Oświaty pod kierownictwem p. dyrektor Barbary Smolarek (WOśw)
g) Wydział Finansowy pod kierownictwem p. skarbnik Edyty Fedorowicz (WF)
h) Jednostki organizacyjne powiatu (JOP), w tym Domy Pomocy Społecznej (DPS) i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
II. Informacja i komunikacja
a) Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego p. Andrzej Ciołkowski (PR – public relations)
b) Wydział Organizacyjny (WOrg)
c) Zespół zarządzania kryzysowego (ZK )
d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)
e) Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (GCI)
III. Działania pomocowe
a) Wydział Organizacyjny (WOrg)
b) Zespół zarządzania kryzysowego (ZK )
c) Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego (PR)
d) Wydział Oświaty (WOśw)
e) Wydział Finansowy (WF)
f) Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
g) Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie (PZD)
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Ad. I. Profilaktyka, zapobieganie, funkcjonowanie w czasie kryzysu.
1. Zalecenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie stosowania się
do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozszerzaniem
się zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. W zaleceniu, adresowanym do jednostek organizacyjnych powiatu,
w tym placówek oświatowych, p. Starosta wskazała konieczność zapewnienia w miejscach pracy i nauki
środków higieny osobistej (płyny dezynfekujące do mycia rąk w dozownikach lub opakowaniach
do indywidualnego stosowania, mydło w dozownikach, ręczniki jednorazowe). Kierownicy jednostek
organizacyjnych zostali zobowiązani do pilnego śledzenia informacji o zmieniającej się dynamicznie
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, zamieszczanych na stronach internetowych Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Wytyczne GIS były też upowszechnianie
w placówkach oświatowych na podstawie Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektorów
Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 27 lutego 2020 r. (ZK).
2. Bezpieczeństwo i stan podwyższonego reżimu sanitarnego w urzędzie. Na przełomie lutego i marca
2020 r. zamówiono i zakupiono płyn do dezynfekcji rąk oraz dozowniki bezdotykowe. W pierwszym
tygodniu marca 2020 dozowniki zamontowano w korytarzach budynku Starostwa. Do dozowników mają
dostęp zarówno pracownicy urzędu, jak i licznie odwiedzający urząd interesanci. (WOrg), (WF), (ZK).
3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Żyrardowie - Starosta Powiatu Żyrardowskiego,
p. Beata Sznajder w dniu 11 marca 2020 r. zwołała pierwsze posiedzenie Zespołu w sprawie sytuacji
epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wśród członków Zespołu
oprócz Zarządu Powiatu i dyrektorów wydziałów Starostwa, znaleźli się przedstawiciele urzędów gmin
oraz służb, straży i inspekcji. (WOrg).
4. Sztab Kryzysowy w Żyrardowie - z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa i Starosty Powiatu
Żyrardowskiego w dniu 12 marca 2020 r. zwołano posiedzenie połączonego Sztabu Kryzysowego
powiatu żyrardowskiego i miasta Żyrardowa, gdzie omówiono bieżącą sytuację i zaplanowano działania
na najbliższe dni. (WOrg), (UM Żyrardowa).
5. Zawieszenie bezpośredniej, stanowiskowej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym oraz
wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu (JOP). Z dniem 16 marca 2020 r. Zarząd Powiatu
Żyrardowskiego w związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym zdecydował o ograniczeniu obsługi
interesantów. Starostwo powiatowe w Żyrardowie oraz wszystkie jednostki organizacyjne powiatu
zostały zamknięte dla klientów do odwołania. Wszystkie sprawy urzędowe mieszkańcy powiatu mogli
załatwiać drogą pocztową lub elektroniczną. (WOrg) i pozostałe wydziały starostwa oraz JOP.
6. Raport sytuacyjny nt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie żyrardowskim. W dniu 17 marca 2020 r.
na polecenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego rozpoczęto opracowywanie cyklicznego raportu
sytuacyjny z gmin powiatu żyrardowskiego nt. zagrożenia epidemiologicznego w powiecie. Zaplanowano
raportowanie dwa razy w tygodniu. Główne informacje: najważniejsze antykryzysowe działania
jednostek samorządu terytorialnego w powiecie, dane dotyczące liczby osób zarażonych
koronawirusem, liczby osób na kwarantannie i liczby miejsc kwarantanny w powiecie żyrardowskim
oraz liczby zgonów. (ZK)
7. Wyłączenia prądu przez PGE - za sugestią UG Radziejowice, Starosta Powiatu Żyrardowskiego w dniu
20 marca 2020 r. wystosowała pismo do Dyrektora Rejonu Energetycznego Żyrardów, PGE Dystrybucja
S.A. z prośba o zawieszenie planowanych wyłączeń dostaw energii elektrycznej do odbiorców
indywidualnych. W odpowiedzi z dnia 23 marca 2020 r. Dyrektor Rejonu Energetycznego Żyrardów
poinformował o wprowadzeniu znacznych ograniczeń planowanych przerw w dostawie energii
elektrycznej.
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Natomiast w dniu 27 marca 2020 r., w nawiązaniu do sprawy wpłynął mail od PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź informujący o wstrzymaniu wszystkich prac planowych związanych z przerwami w dostawie
energii dla odbiorców. (ZK).
8. Monitorowanie sytuacji kadrowej w JOP, w tym DPS – 23 marca 2020 r. na polecenie Starosty Powiatu
Żyrardowskiego, p. Beaty Sznajder, rozpoczęto monitorowanie ewentualnych zakłóceń pracy
w jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym przede wszystkim w Domach Pomocy Społecznej.
Jak pokazała rzeczywistość, było to działanie wyprzedzające sytuację i oczekiwania Wojewody
Mazowieckiego, który kilkakrotnie zwracał się do jednostek samorządu terytorialnego (JST) w sprawie
zabezpieczenia kadrowego DPS, szczególnie narażonych na wystąpienie COVID-19. (Wojewoda upominał
się o wsparcie DPS kilkukrotnie: 30 marca po raz pierwszy, 6 kwietnia pytał o niepracujących
pracowników pomocy społecznej, których można zaangażować w DPS’ach; 14 kwietnia ponowny monit
ws. wsparcia dla DPS). Do dnia 20 maja 2020 r. nie wystąpiły w powiatowych ośrodkach pomocy
społecznej zakłócenia działalności uniemożliwiające realizację zadań na rzecz podopiecznych. (ZK), DPS,
PCPR.
9. Ułatwienia dla interesantów. 01 kwietnia 2020 r. Starostwo wprowadziło ułatwienia w sposobie
składania dokumentacji. Interesanci mogli składać dokumenty (także dokumentację wielkoformatową)
po uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie, w zaklejonej i opisanej danymi interesanta kopercie
do przygotowanej skrytki na parterze budynku Starostwa Powiatowego, w obecności pracownika
urzędu. (WOrg), (WK) i pozostałe wydziały urzędu.
10. Powiatowa Platforma e-learningowa. Od 6 kwietnia 2020 r. uruchomiono „Powiatową Platformę elearningową”. Nauczyciele i uczniowie szkół powiatu żyrardowskiego mogli za pośrednictwem platformy
przekazywać treści wynikające z realizowanej podstawy programowej. Każda szkoła otrzymała instrukcje
korzystania z platformy. Nadzór nad realizacją: (WOśw)
11. Strefa Klienta w Starostwie. W dniu 6 kwietnia 2020 r. dla wygody interesantów wprowadzono nową
formę kontaktu z urzędnikami. Niektóre sprawy (m.in. rejestracja pojazdów, pozwolenia
na budowę, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych) mogły być załatwiane w Strefie Klienta,
specjalnie utworzonej w budynku urzędu. Pozostałe sprawy można było załatwiać nadal tylko drogą
mailową i pocztą tradycyjną. (WOrg) i pozostałe wydziały urzędu.
12. Wznowienie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W dniu 4 maja 2020 r. wznowiła
działania w formie stacjonarnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie, przy zachowaniu
obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią.
13.

Wznowienie obsługi przez biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od dnia 18 maja 2020 r. rozpoczęto otwieranie powiatowych biur ARiMR, przy zachowaniu środków
ostrożności i obostrzeń sanitarnych związanych ze stanem epidemii.

14. Wznowienie obsługi stanowiskowej w Starostwie. Od dnia 18 maja 2020 r. rozpoczęto stopniowe
wznawianie obsługi stanowiskowej w wydziałach komunikacji i budownictwa oraz w Kasie,
z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i przy zachowaniu limitu interesantów przebywających
w budynku urzędu. W przestrzeni urzędu wydzielono osłonięty płytą pleksiglasową punkt informacyjny
dla interesantów. (WK), (WB), (WG), (WOrg), (WF i Kasa) oraz pozostałe wydziały i komórki
organizacyjne Starostwa.
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Ad. II. Informacja i komunikacja.
1. Plakaty, Informacje, Wytyczne, Zalecenia - Na stronie internetowej Powiatu Żyrardowskiego oraz
na oficjalnym profilu Powiatu Żyrardowskiego komunikatora Facebook, zamieszczanych było wiele
informacji dla mieszkańców powiatu: aktualne ogłoszenia, wytyczne i informacje dotyczące sytuacji
epidemiologicznej w powiecie, informacje na temat podejmowanych działań przez organy powiatu
w celu zapobiegania rozwojowi epidemii, zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, akcje propagujące właściwe postępowanie i stosowanie środków
bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii., informacje dotyczące pracy urzędu
i sposobu załatwiania spraw. (PR).
2. I Plakat informacyjny – W dniu 02 marca 2020 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludności,
rozdysponowano placówkom medycznym powiatu (NZOZ) plakaty informacyjne na temat postępowania
w razie podejrzenia infekcji koronawirusem (z numerami telefonów do PSSE oraz wytypowanych szpitali
zakaźnych w województwie mazowieckim). Plakaty przysłane zostały w trybie pilnym przez Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie i w takim samym trybie rozdysponowano je w powiecie. (ZK).
3.

Konferencja prasowa Starosty Powiatu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
20 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbyła się konferencja prasowa Starosty
Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żyrardowie dr. Andrzeja Liszewskiego w sprawie aktualnej sytuacji na terenie powiatu żyrardowskiego
związanej ze stanem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Informacje o konferencji wraz
z relacją tekstową i video zostały opublikowane na stronie internetowej Powiatu Żyrardowskiego oraz na
oficjalnym powiatowym profilu w komunikatorze Facebook. Realizacja: (Starosta i PPIS), (PR), (WOrg).

4. II Plakat informacyjny. W dniu 06 kwietnia 2020 r. rozesłano do jednostek organizacyjnych powiatu oraz
gmin plik elektroniczny zawierający plakat informacyjny nt. COVID-19. Plakat został udostępniony
przez WCZK MUW na polecenie Wojewody Mazowieckiego, do wydrukowania i rozwieszenia
w miejscach publicznych, uczęszczanych przez mieszkańców. (ZK), (PR).
5. Informacja video Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 10 kwietnia 2020 r. na urzędowym
profilu komunikatora Facebook udostępniono obszerny, multimedialny materiał informacyjny
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dr. Andrzeja Liszewskiego. W materiale wyjaśniono
szereg kwestii związanych z zasadami profilaktyki sanitarnej i obostrzeniami w przemieszczaniu się
ludności wprowadzonych na terenie całego kraju, w związku z epidemią COVID-19. (PPIS), (PR –
publikacja materiału) oraz Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (GCI – nagranie materiału).
6. Informacja video Starosty Powiatu nt. działań samorządu oraz wdrażania rządowego programu „Tarczy
antykryzysowej”. W dniu 26 kwietnia 2020 r., na facebook’owym profilu Powiatu Żyrardowskiego
udostępniono dwie części obszernego materiału telewizyjnego Merkuriusza Mszczonowskiego –
Gminnego Biuletynu Informacyjnego (Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie), w którym
Starosta Powiatu Żyrardowskiego, p. Beata Sznajder omawia działania podjęte przez jednostki
organizacyjne powiatu w ramach walki z epidemią oraz przekazuje najważniejsze informacje
o wdrażanych przez powiat regulacjach wprowadzonych rządowymi ustawami antykryzysowymi
funkcjonującymi w obiegu publicznym pod nazwą „Tarczy antykryzysowej” i „Tarczy 2.0”. Pani Starosta
omówiła też w swoim wystąpieniu zasady pracy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
informując jakie sprawy i w jaki sposób można w urzędzie załatwiać, mimo obowiązującego stanu
epidemii. (Starosta), (GCI w Mszczonowie), (PR).
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Ad. III. Działania pomocowe.
1. Badanie zapotrzebowania na środki ochrony osobistej . W dniu 19 marca 2020 r. Starosta Powiatu
Żyrardowskiego wydała polecenie zebrania informacji o zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej
i sprzęt niezbędny do zwalczania epidemii, we wszystkich gminach (urzędy gmin, NZOZ, OSP, Policja) i w
jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach. (ZK).
2. Nawiązanie kontaktu z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej. W dniu 25 marca 2020 r.,
z inicjatywy ZK nawiązano kontakt z przedstawicielem 65 batalionu lekkiej piechoty (65blp)
6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6MBOT). 6MBOT stanowi grupę wsparcia ze strony
Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie m.in. powiatu żyrardowskiego, na podstawie
Decyzji nr 84/DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wsparcia przez
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2. Omówiono formę kontaktu w przypadku zajścia konieczności wykorzystania pomocy
żołnierzy. Informację na temat tych ustaleń organizacyjnych przesłano także do gmin, pracownikom
zajmującym się w swoich urzędach obszarem zarządzania kryzysowego. (ZK).
3. Współpraca z Fundacją „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. W dniu 01 kwietnia 2020 r. Starosta Powiatu
wystosowała pismo do organizatorów akcji „ Jesteśmy Razem. Pomagamy” z prośbą o wsparcie
rzeczowe lub finansowe pozwalające na wyposażenie jednostek organizacyjnych powiatu, służb,
inspekcji i straży w środki ochrony osobistej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią COVID-19.
W wniosku uwzględniono zapotrzebowanie zebrane przez starostwo jeszcze w marcu z gmin, jednostek
organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży powiatowych. (ZK)
4. Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01 kwietnia 2020 r., Nr 133/L3/20 w sprawie zmiany
planów finansowych na 2020 rok, zabezpieczająca środki finansowe na zakup materiałów ochrony
osobistej oraz środki do dezynfekcji dla żyrardowskiego szpitala, Domów Pomocy Społecznej i Policji.
(WF), (WOrg).
5. Pomoc I partia. W dniu 09 kwietnia 2020 r. rozdysponowano pierwszą partię środków ochrony osobistej
zakupionych ze środków finansowych Powiatu Żyrardowskiego. Przyłbice, kombinezony ochronne,
rękawiczki i płyny do dezynfekcji przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, szpitala
żyrardowskiego (CZMZ Sp. z o.o.) oraz Domów Pomocy Społecznej. (WOrg), (WF), (PR).
6. Zakup ozonatora dla Policji. 14 kwietnia 2020 r. przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie
ozonator, zakupiony ze środków finansowych Powiatu Żyrardowskiego. (WOrg), (WF), (PR).
7. Wsparcie od LPP S.A. W dniu 17 kwietnia 2020 r. odebrano pomoc pozyskaną dzięki „Fundacji Jesteśmy
Razem. Pomagamy”, w formie darowizny przekazanej przez firmę LPP S.A. zawierającej 4000 sztuk
maseczek jednorazowych. Maseczki od LPP oraz inne środki ochrony indywidualnej wykorzystywane
w profilaktyce i walce z epidemia COVID-19, zakupione ze środków
finansowych Powiatu
Żyrardowskiego rozdysponowano w dniach 17 – 24 kwietnia 2020 r.
Łącznie rozdysponowano: 46 szt. fartuchów ochronnych, 1100 szt. rękawiczek i 3860 szt. jednorazowych
maseczek medycznych i 25 maseczek N95. Wymienione środki ochrony indywidualnej trafiły
do powiatowych Domów Opieki Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy
Powiatowej Policji w Żyrardowie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Centrum Zdrowia
Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. i Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie. (WOrg), (WF), (ZK), (PR).
8. PFRON program wsparcia niepełnosprawnych. W dniu 22 kwietnia 2020 r. w elektronicznych środkach
przekazu (strona internetowa powiatu, Facebook) opublikowano szczegółową informację w sprawie
uruchomienia przez PFRON programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach programu
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osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wymierną pomoc finansową w formie świadczenia miesięcznego
w wysokości 500 zł przez 3 kolejne miesiące. (PR).
9. Płyn do dezynfekcji dla przedszkoli. W dniu 04 maja 2020 r. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, pod kierownictwem p. dyrektor Barbary Smolarek, podjął
organizację działań zaleconych przez Wojewodę Mazowieckiego polegających na dostarczeniu płynu
do dezynfekcji rąk i powierzchni dla żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych i klas zerowych.
Wymienione placówki wznawiały działalność w ramach łagodzenia przez rząd obostrzeń sanitarnych
związanych ze stanem epidemii. Wydział Oświaty zebrał zapotrzebowanie na płyn dezynfekcyjnych
we wskazanych przez Wojewodę placówkach a następnie przekazał zadanie do realizacji zespołowi
zarządzania kryzysowego. (WOśw)
10.

Powiatowy Urząd Pracy, wdrażanie „Tarczy antykryzysowej” dla przedsiębiorców.
W dniu 04 maja 2020 r. na stronie internetowej powiatu oraz oficjalnym profilu Facebook opublikowano
informację na temat działań Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie podejmowanych w związku
z rządowymi programami określanymi mianem „Tarczy antykryzysowej” dla polskiej gospodarki
zmagającej się ze skutkami pandemii COVID-19. Zgodnie z opublikowaną informacją, do dnia
30 kwietnia, w PUP w Żyrardowie, przedsiębiorcy złożyli około 1800 wniosków o udzielenie pożyczek
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, a także
na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Na realizację tych zadań na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie do 04 maja 2020 r. wpłynęło
z budżetu państwa 20 mln zł. Do 04 maja 2020 r. z Funduszu Pracy, udzielono na podstawie tarczy
antykryzysowej 378 pożyczek na kwotę 1.889.800 złotych. (PUP), (PR).

11. Dystrybucja płynu dezynfekcyjnego dla przedszkoli. W dniach 05 – 06 maja 2020 r. zespól zarządzania
kryzysowego Starostwa Powiatowego przeprowadził dystrybucję 960 litrów płynu do dezynfekcji rąk
i powierzchni przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.
Środek dezynfekcyjny złożony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
został pobrany przez pracowników gmin powiatu, a następnie przekazany adresatom pomocy, czyli
do żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych i klas zerowych. (ZK), (pracownicy Urzędów Gmin).
12. Dystrybucja płynu do dezynfekcji od POLMOS Żyrardów Sp. z o.o. W dniu 05 maja 2020 r.
w zespole zarządzania kryzysowego (ZK) na polecenie p. Starosty podjęto działania w celu
zorganizowania dystrybucji 1880 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni ofiarowanego przez
POLMOS Żyrardów Sp. z o.o. W związku z duża ilością płynu konfekcjonowanego w ciężkich pojemnikach
20 litrowych oraz dużym rozproszeniem odbiorców rozrzuconych po całym obszarze powiatu i poza nim,
zwrócono się formalnie (w formie wniosku o pomoc) do dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej
o wsparcie dystrybucji płynu. Wniosek został przyjęty do realizacji przez 6 Mazowiecka Brygadę Obrony
Terytorialnej (6MBOT). W dniu 07 maja 2020 r. zespół zarządzania kryzysowego (ZK) Starostwa
Powiatowego nadzorował dystrybucję płynu dezynfekcyjnego przekazanego przez POLMOS Żyrardów
dla 38 podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu żyrardowskiego i w powiatach sąsiedzkich. Ciężar
dystrybucji prawie 2 ton materiału w ciężkich 20 litrowych opakowaniach wziął na siebie pododdział
żołnierzy WOT pod dowództwem ppor. Stanisława Ślusakiewicza z 65 batalionu lekkiej piechoty (65blp)
6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6MBOT). Zadanie było trudne, gdyż wymagało
zaangażowania nie tylko żołnierzy, ale także ciężkiego sprzętu ( dwa samochody ciężarowe typu Star).
Ponadto, adresy odbiorców były rozrzucone po całym powiecie i w dwóch przypadkach poza powiatem.
Delegowani żołnierze wywiązali się z zadania wzorowo. Płyn dezynfekcyjny dostarczono do: Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Strobowie (powiat skierniewicki), Hospicjum Domowego
Stowarzyszenia „Nieść ulgę w cierpieniu” w Żyrardowie, czterech powiatowych Domów Pomocy
Społecznej, szpitala żyrardowskiego, Spółdzielni Inwalidów NOVUM w Żyrardowie, siedmiu placówek
NZOZ i trzech prywatnych placówek medycznych na terenie Żyrardowa, dwóch Jednostek Ratownictwa
Medycznego (w Żyrardowie i Mszczonowie), PGK Żyrardów, PGM Żyrardów, Komendy Powiatowej
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Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie oraz do 13 placówek OSP na terenie powiatu żyrardowskiego
i jednej z powiatu grodziskiego (OSP Żelechów). (65blp 6MBOT), (ZK).
14. Program „Zdalna Szkoła”. W dniu 08 maja 2020 r. na urzędowym profilu Facebook poinformowano,
że Powiat Żyrardowski otrzymał wsparcie na projekt realizowany w ramach programu „Zdalna Szkoła”
w kwocie ponad 80 tys. zł. Program został udostępniony dla samorządów przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa, jednostkę podległą Ministerstwu Cyfryzacji. Do kwoty 80 tys. zł Powiat wniósł własne
środki będące projektowym udziałem własnym, za co zakupiono 23 laptopy ze słuchawkami
i 8 tabletów. W dniu 15 maja 2020 r. Starosta p. Beata Sznajder, Wicestarosta p. Krzysztof Dziwisz
i dyrektor Wydziału Oświaty p. Barbara Smolarek, przekazali zakupiony sprzęt elektroniczny dyrektorom
ośmiu szkół ponadpodstawowych, podległych Powiatowi Żyrardowskiemu. Pani Starosta podkreśliła
wkład Wydziału Oświaty pod kierownictwem dyr. Barbary Smolarek w realizację projektu. (WOśw),
(WOrg), (WF), (PR).
15. Dystrybucja płynu do dezynfekcji dla przedszkoli, II transport. W dniu 14 maja 2020 r. do zespołu
zarządzania kryzysowego wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego
o konieczności odebrania transportu płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni w dniu 15 maja, z Magazynu
Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego MUW
w Nowych Grobicach. W związku z brakiem własnego transportu towarowego i możliwości odbioru
tak dużej partii towaru (3240 litrów) we własnym zakresie, w tak krótkim czasie, zwrócono się ponownie
z wnioskiem o wsparcie do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6MBOT). W dniu 15 maja
2020 r. żołnierze 65 blp 6MBOT samochodem ciężarowym marki Jelcz odebrali transport płynu
z magazynu wojewódzkiego i dostarczyli do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, gdzie
za zgodą p. dyrektora Andrzeja Pydzika i dzięki wykorzystaniu ciężkiego sprzętu PZD w Żyrardowie
transport rozładowano. Odbiór płynu przeprowadzono pod nadzorem (ZK) w dniach 15 i 18 maja 2020 r.
i rozdysponowano pracownikom gmin. (65blp 6MBOT), (ZK), (PZD Żyrardów), (pracownicy Urzędów
Gmin).

Załączniki:
Załącznik nr 1. Kalendarium działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie i wybrane
jednostki organizacyjne powiatu w związku z epidemią COVID-19.
Załącznik nr 2. Zestawienie zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie środków ochrony osobistej i sprzętu
do zwalczania epidemii COVID-19.

Opracował:
Arkadiusz Łankowski
Inspektor ds. Zarzadzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Nr tel.: (46) 855 37 17 wew. 31
E-mail: oczk@powiat-zyrardowski.pl
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