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W odpowiedzi na złożoną przez Pana Piotra Mrozińskiego interpelację Biuro Schroniska dla
bezdomnych zwierząt  w Kaliszu  uprzejmie  informuje,  że  bardzo cieszy  nas  fakt,  że  Pan Piotr
Mroziński  jako  były  kierownik  Schroniska  w  Kaliszu  ciągle  interesuje  się  losem  zwierząt.
Pragniemy  zauważyć  że  BSBZ  w  Kaliszu  wdrożyło  wszystkie  niezbędne  procedury
zabezpieczające nasze Schronisko już w styczniu i lutym br. Ponadto już w styczniu zaczęliśmy
zaopatrywać  Schronisko  w  niezbędne  środki  dezynfekcji  osobistej  dla  pracowników  oraz
powierzchni płaskich.  Kupiliśmy także wyposażenie ochronne w postaci: masek pełnotwarzowych
z  wymiennym  filtrem  aktywnym  ''3M  6000'',  rękawic  ochronnych   lateksowych  w  różnych
rozmiarach, kombinezonów ochronnych ST 40/UST 40 oraz gogli ochronnych.

 Pracownicy  biurowi  oraz  terenowi  Schroniska,  a  także  nasi  wolontariusze,  rozumiejąc
ciężką sytuację, w której znalazł się kaliski szpital oraz braki w jego wyposażeniu podjęli wspólną
decyzję o przekazaniu części swoich zasobów ochronnych  Ratownikom  Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kaliszu im. Ludwika Perzyny 6 kwietnia 2020 r. Pomysł przekazania prezentów
spotkał się z natychmiastową akceptacją Prezydenta Miasta Kalisza Pana Krystiana Kinastowskiego
oraz Wiceprezydenta Miasta Kalisza Pana Grzegorza Kulawinka.

Ponadto,  pracownicy  biurowi  schroniska  nie  utrzymują  kontaktu  z  pracownikami
terenowymi  schroniska.  W  przypadku  zachorowania  pracowników  terenowych  ich  obowiązki
zostaną przejęte przez pracowników biurowych i na odwrót. Ograniczono do minimum fizyczny
kontakt z innymi wydziałami Miasta Kalisza, obieg dokumentów został ograniczony do jednego
dnia tygodnia.  Przed bramą wjazdową, furtką oraz przed każdym pomieszczeniem rozłożone są
maty  dezynfekujące,  na  które  aplikowany  jest  środek  bakterio  i  wirusobójczy.  Schronisko
wstrzymało  przyjmowanie  darów  w  postaci  materiałowych,  karmy  oraz  innych.  Schronisko
zawiesiło  swoja  działalność  o  charakterze  edukacyjnym  tj.  pogadanki  na  temat  zapobiegania
bezdomności  w  szkołach  a  także  cotygodniowe  spacery  z  psami.  Biorąc  pod  uwagę  poważną
sytuacje epidemiologiczną ograniczono dostępność schroniska dla interesantów - właściciele mogą
odbierać  swoje  zwierzęta  tylko  między  godziną  15.00  a  16.00  po  wcześniejszym  kontakcie
telefonicznym oraz przesłaniu niezbędnych danych osobowych do sporządzenia  ''Kwestionariusza
Osoby  Odbierającej  Psa/Kota''  na  adres  mailowy  biuro@schronisko.kalisz.pl Dodatkowo osoby
zainteresowane adopcją konsultują z wolontariuszami zachowania oraz charakter zwierząt.

Przechodząc do pięciu pytań zawartych w interpelacji chcemy zauważyć co następuje:

Ad. 1 Schronisko posiada roczny zapas karmy suchej oraz miesięczny zapas karmy mokrej (zgodnie
z zawartą umową dostawy karmy odbywają się terminowo).
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Ad.  2  W  przypadku  zarażenia  całego  personelu  Schroniska  kwestie  organizacyjne  przejmuje
wyznaczony  już  urzędnik  z  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu
Miasta Kalisza. Kwestie związane z opieką nad zwierzętami (karmienie, pojenie, sprzątanie oraz
podstawowe  zabiegi  o  charakterze  pielęgnacyjnym)  przejmą  wolontariusze.  Odławianiem,
transportem  i  wsparciem  logistycznym  zajmie  się  Straż  Miejska,  co  zostało  uzgodnione
z Komendantem Panem Dariuszem Hybś. 

Ad. 3 Schronisko ciągle będzie realizowało swoją misję, niezależnie od zaistniałej sytuacji a więc
będzie również świadczona niezbędna obsługa weterynaryjna. 

Ad. 4 Lekarz weterynarii wyznaczył swoich zastępców posiadających niezbędne kwalifikacje do
pełnienia obowiązków w razie jego choroby.

Ad.  5  Na  terenie  Schroniska  zabezpieczono  obecnie  dodatkowe  miejsca  dla  zwierząt
właścicielskich, które trafią do nas w przypadku zakażenia swoich właścicieli. Oprócz istniejącej
kwarantanny posiadającej 9 małych boków wyodrębniono także dodatkową kwarantannę - szereg F.
W szeregu F znajduje się 9 boksów o powierzchni 9 metrów kwadratowych każdy. W przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowej zamieszka w niej 18 zwierząt. Posiadamy także duże wybiegi o
charakterze trawiastym, które również mogą być w każdej chwili wykorzystane jako kwarantanna
dla zwierząt.  Dookoła szeregu F ustanowiono obszar ewentualnego zapowietrzenia,  który został
oddzielony czerwoną taśmą ostrzegawczą.

System  wdrożonych  procedur  jest  dużo  bardziej  rozbudowany  i  zaawansowany  niż  kwestie
poruszone przez Pana Piotra Mrozińskiego w interpelacji.  Zgodnie z wcześniejszym poleceniem
Sekretarza Miasta Kalisza zostały ona przedłożone w Ratuszu.
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INTERPELACJA 

 
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie procedury 
postępowania na okoliczność koronawirusa  w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.  
 
Szanowny Panie Prezydencie, mamy do czynienia ze światową pandemią koronawirusa. Premier Rządu 
wprowadza coraz to nowe obostrzenia dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, do których powinniśmy 
się w tym trudnym czasie szczególnie  zastosować. Wszyscy też wiemy, że w przypadku wykrycia 
koronawirusa, poszczególne osoby,  jak również całe obiekty i instytucje poddawane są kwarantannie. W 
związku z powyższym, zachodzi ryzyko, że zachorowaniu ulegnie któryś z pracowników Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt,  które jest biurem Urzędu Miasta podległym Panu Prezydentowi. Domniemam,  że w 
takiej sytuacji obiekt ten zostanie objęty kwarantanną, a w praktyce zostanie pewnie zamknięty. Pozostają 
jednak w nim zwierzęta, których ten  koronawirus  nie dotyczy, a one same go nie przenoszą. Mamy jeszcze 
chwilę czasu, aby na taką ewentualność się przygotować. Wcześniejsze przygotowanie  odpowiednich 
procedur działania,  pozwoli  zachować nam spokój i rozsądek,  kiedy zajdzie taka potrzeba.  Przemyślane 
wcześniej działania, nie będą też uciążliwe dla samego Urzędu Miasta ani pod względem finansowym, ani 
organizacyjnym. Przygotowana wcześniej procedura działania, uspokoi również wielu mieszkańców naszego 
miasta zaniepokojonych losem bezdomnych zwierząt. Niepokój ten wynika  chociażby z artykułu 
prasowego, zamieszczonego w ostatnim numerze tygodnika „7 Dni Kalisza”pod tytułem „Uśpimy czy 

wypuścimy ? Nie czas żałować psów... „ 
 
W związku z powyższym, proszę  w miarę możliwości o szybką odpowiedź na następujące pytania: 
 

1. Czy schronisko posiada zgromadzony  odpowiedni zapas karmy dla zwierząt, potrzebny na 
zapewnienie bytu zwierząt w okresie kwarantanny ? 
 

2. Czy w zaistniałej sytuacji kryzysowej, kiedy zabraknie pracowników, lub ewentualnie 
wolontariuszy,  a schronisko zostanie poddane kwarantannie i zamknięte, zaistnieje procedura, 
w wyniku której nadzór nad tym obiektem przejmą podległe Panu Prezydentowi służby 
mundurowe ?  Nadmieniam, że służby te posiadają stosowne środki i możliwości techniczne, aby w 
bezpieczny sposób, chociaż raz dziennie nakarmić zwierzęta i zaopatrzyć je w wodę. Tyle i aż tyle 
wystarczy, aby spokojnie przeczekać okres kwarantanny. 
 

3. Czy w okresie kwarantanny schroniska będzie świadczona obsługa weterynaryjna ? 
 

4. Czy w przypadku zachorowania lekarza weterynarii z którym Urząd Miasta podpisał umowy 
na wszystkie zadania wynikające z funkcjonowania Programu Zapobiegania Bezdomności 
Zwierząt na terenie Miasta Kalisza, przewidziana jest jakaś procedura działania zastępczego? 
 

5. Czy w sytuacji nasilenia się kryzysu,  mieszkańcy Kalisza, osoby chore ,  przebywające na 
kwarantannie lub w szpitalu, mogą liczyć  na pomoc Urzędu Miasta w opiece nad swoimi 
zwierzętami domowymi ? 

 
 
                                                                                                Z wyrazami szacunku 
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