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Dotyczy: trybu udzielania pomocy żywnościowych dla osób objętych kwarantanną

W związku z Poleceniem Wojewody Małopolskiego z 12 marca 2020 r. znak: WB-
X.967.35.2020 oraz Poleceniem z 14 marca 2020 r. znak: WN-IV.0121.1.2020, dotyczącym 
zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej COVID-19 oraz „Instrukcją pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących 
objętych kwarantanną”, przekazaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
przekazuję poniżej dodatkowe informacje w celu doprecyzowania i ujednolicenia działań 
w powyższym zakresie:

1. Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi 
być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując 
własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, 
innych osób i podmiotów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia.

2. Informacje dotyczące listy osób objętych kwarantanną, zarówno na podstawie decyzji 
inspekcji sanitarnej jak i z tytułu powrotu do kraju (po 14 marca 2020 r.), mogą być 
pozyskiwane przez OPS bezpośrednio z Powiatowych Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych, z Policji, jak również od osób trzecich i samych zainteresowanych. 
Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wystąpiła z pismem do Głównego Inspektora Sanitarnego o polecenie 
służbom sanitarnym odbierania zgód na udostępnianie danych ww. osób innym 
podmiotom, celem udzielenia pomocy.

3. Inspekcja Sanitarna przekazuje dane dot. osób objętych kwarantanną, wymagających 
pomocy, do ośrodków pomocy społecznej. Pismem z 20 marca 2020 r. znak: 
NE.9011.4.51.2020, Małopolski Państwowym Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwrócił się 
do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych aby posiadane przez nich dane 
były na bieżąco przekazywane bezpośrednio do właściwych miejscowo Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej.

4. Osoby powracające na granicach RP przekazują Straży Granicznej informacje o adresie 
miejsca zamieszkania lub pobytu w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę 
oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą. Dane te przekazywane są do organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy z podróżnych na granicy otrzymuje również 
informację w zakresie zaleceń do odbywania kwarantanny domowej.

5. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej 
osoby/rodziny poddanej kwarantannie - ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację 
tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. 

6. Pomoc żywnościowa dla osób objętych kwarantanną, które kwalifikują się do Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbywa się na zasadach określonych 
w wytycznych przekazanych Ośrodkom za pośrednictwem CAS 17 marca 2020 r.
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7. Dla pozostałych osób żywność może być pozyskiwana od organizacji, wskazanych 
przez Ministerstwo, które zadeklarowały chęć współpracy, jeżeli dysponują nadwyżką 
produktów które mogą być przekazane osobom potrzebującym.

8. W przypadku gdy Ośrodek nie będzie mógł pozyskać ww. produktów, pomoc może być 
realizowana  na podstawie art. 48b ust.5  pkt 2 w związku z ust.4 ustawy o pomocy 
społecznej.

9. Pomoc w formie posiłku oraz pomoc rzeczowa przyznawana w sytuacji kryzysowej 
występującej na skalę masową – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Dostarczenie posiłku, lub 
produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu.

10. W celu dostarczania pomocy wszystkim potrzebującym, Ośrodek nawiązuje współpracę
z lokalnie działającymi organizacjami, wolontariuszami, ochotnicza strażą pożarną 
i innymi instytucjami, których wykaz m.in. przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, które mogłyby pomóc w dostarczaniu ww. żywności. 
Jednocześnie informujemy, że 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej wskazana 
w woj. małopolskim jako podmiot  uczestniczący w dystrybucji żywności, dysponuje 
jedynie środkami transportu, które mogą być wykorzystane w przypadku konieczności 
przewiezienia jednorazowo bardzo dużej ilości produktów i nie jest w stanie obsługiwać 
terenu całego województwa.

11. uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych  
przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje 
na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej. 
W związku z powyższym, pracownicy OPS powinni pełnić dyżury pod wskazanym na 
platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania 
niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, 
samotnym i niepełnosprawnym. 

W załączeniu przekazuję infografikę, której rozpowszechnianie rozpoczęło Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także link do strony z ulotką przygotowana przez 
Ministerstwo:
https://www.gov.pl/web/rodzina/na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna-sprawdz
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Do wiadomości:
Powiatowe Stacje Stanitarno-Epidemiologiczne
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
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