(Załącznik nr 11 do Wojewódzkiego Planu Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii
WZORY

DOKUMENTÓW

DOTYCZĄCYCH

STANU

ZAGROŻENIA

EPIDEMICZNEGO/EPIDEMII, OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO/EPIDEMII ORAZ SKIEROWANIA DO PRACY W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO/EPIDEMII)
(wzór) Rozporządzenie Nr Wojewody Podkarpackiego
z dnia.....................................................................................
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii na terenie
województwa podkarpackiego (lub jego części tj. na obszarze ..................................... )
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm.) na wniosek Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu ochrony zdrowia i życia
mieszkańców Województwa Podkarpackiego, zarządza się co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na obszarze Województwa Podkarpackiego (lub jego części
tj. na obszarze .............. ) stan zagrożenia epidemicznego/epidemii.
§ 2.
Wprowadza się do odwołania:
1.

Czasowe

ograniczenie

określonego

sposobu

przemieszczania

się

(zakaz

wychodzenia z domu, zakaz korzystania ze zbiorczej komunikacji miejskiej);
2.

Czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania przedmiotów lub produktów
spożywczych;

3.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy
(np. przedszkola, szkoły, sklepy wielkopowierzchniowe, szpitale);

4.

Zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności (np. kina,
teatry, koncerty i inne przedstawienia);

5.

Obowiązek wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich
wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych,
handlowych lub innych obiektów;

6.

Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych (określić rodzaj szczepionki,
grupy osób i miejsca szczepień);

7.

Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków
transportu

do

działań

przeciwepidemicznymi.

przeciwepidemicznych

przewidzianych

planami

§ 3.
Zobowiązuje się Szefów służb, inspekcji, straży, kierowników administracji publicznej oraz
mieszkańców województwa podkarpackiego do wykonania zadań wynikających z niniejszego
rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(wzór) Rozporządzenie Nr Wojewody Podkarpackiego
z dnia .................................................................................
w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii na obszarze
województwa podkarpackiego (lub jego części tj. na obszarze .................................. )

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm.), na wniosek
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego/epidemii na obszarze województwa
podkarpackiego (lub jego części tj. na obszarze ............... ), wprowadzony rozporządzeniem
Wojewody Podkarpackiego Nr..../.... z dnia ............ .
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rzeszów, ……….

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

…………….
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm.):
1.

Kieruję Panią/Pana
do pracy w

2.

Rozpoczęcie pracy następuje od dnia .............................................................................
na czas od .................................................................... do ............................................................
w celu ...........................................................................................................................................

3.

Wykonywanie następujących czynności:
a)

.............................................................................................................................

b)

.............................................................................................................................

c)

.............................................................................................................................

d)

.............................................................................................................................

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.
Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr ........... z dnia
................................... w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii
na terenie Województwa Podkarpackiego oraz możliwości jakie daje Wojewodzie art. 47 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
wydaje się niniejszą decyzję.
Z uwagi na powyższe zaszła konieczność niezwłocznego podjęcia pracy w zakresie świadczenia
usług zdrowotnych mających na celu zapobieżenie szerzeniu się zakażenia/ choroby zakaźnej,
w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji Wojewody.

Rozporządzenie Nr Wojewody Podkarpackiego
z dnia .................................................................................................
w sprawie obowiązku szczepień ochronnych w przypadku stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemicznego na obszarze województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 ze zm.) oraz na podstawie
§ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się nakaz szczepień ochronnych ........................... (wpisać grupy osób, które maja być
poddane szczepieniom) przeciw ............... (podać nazwę choroby), w związku z ogłoszeniem
stanu epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego) na obszarze województwa podkarpackiego.
§ 2.
Nadzór

nad

wykonaniem

rozporządzenia

powierzam

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podkarpackiemu

Państwowemu

