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W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa personelu

kaliskich aptek uprzejmie informuję, iż Miasto Kalisz na miarę swoich możliwości wspiera

organizacje i instytucje, które zapewniają pomoc naszym mieszkańcom.

Miasto Kalisz w aktualnie trudnej sytuacji  epidemicznej zaopatruje się w aptekach

celem zapewnienia profesjonalnych środków ochrony osobistej dla instytucji świadczących

usługi  opiekuńcze,  domu  pomocy  społecznej,  miejskiego  ośrodka  pomocy  społecznej   

i  innych podmiotów,  za  których funkcjonowanie jestem odpowiedzialny.  Ponadto  kaliskie

żłobki publiczne szyją maseczki ochronne, które rozdysponowywane są wśród pielęgniarek 

i  położnych,  które  odwiedzają  swoich  podopiecznych,  policji,  straży  miejskiej,  dziennego

domu pomocy społecznej jak również ww. instytucji.

W  związku  z  otrzymaną  informacją  od  właścicieli  aptek  informuję,  że  apteki

zaopatrując  się  w  hurtowniach  otrzymują  maseczki  dla  swoich  pracowników  po

preferencyjnych cenach. Ponadto apteki dostały z zasobów rządowych po 100 szt maseczek 

dla ochrony osobistej farmaceutów pracujących w placówkach ochrony zdrowia publicznego.

Dziękując  za  zainteresowanie  tematem  uprzejmie  informuję,  iż  jako  Prezydent

Miasta na bieżąco staram się monitorować trudną sytuację w naszym mieście i pomagać

szczególnie tym instytucjom, które mają utrudniony dostęp do pozyskania środków ochrony

osobistej. 
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INTERPELACJA

                       Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza. 

W  związku  z  rozszerzającym  się  niebezpieczeństwem  zachorowań  na  COVID  -  19
chciałem  zapytać,  czy  Miasto  Kalisz  planuje  jakąś  pomoc  dla  zwiększenia
bezpieczeństwa  personelu  kaliskich  aptek  np.  poprzez  zapewnienie  farmaceutom
środków ochrony osobistej (maski, odzież ochronna, środki dezynfekujące).

Apteka zgodnie z prawem farmaceutycznym, podobnie jak szpital, czy przychodnia
zdrowia jest placówką ochrony zdrowia publicznego. Jednakże do tej chwili została
całkowicie  pominięta w planowanych działaniach pomocowych naszego miasta  w
związku z obecną pandemią. Pomimo, że każdego dnia farmaceuci i technicy farma-
cji stają twarzą w twarz z chorymi, zwłaszcza obecnie gdy przychodnie lekarskie pra-
cują tylko częściowo – udzielają głównie konsultacji telefonicznych i przekazując w
ten sposób kody do e-recept. Tymczasem apteki nadal są otwarte i przyjmują pacjen-
tów, starając się zapewnić im stały dostęp do leków oraz udzielać dalszych porad
medycznych wszystkim potrzebującym, w tym również pacjentom z infekcją. Dodam,
że jedyną pomoc jaką apteki otrzymały od Ministerstwa Zdrowia, to pięć litrów płynu
odkażającego, który placówki dostały w połowie marca.

Mając na uwadze powyższe proszę o docenienie pracy wykonywanej przez apteka-
rzy i dostrzeżenie ryzyka z jakim wiąże się ich kontakt z pacjentami. Tym samym
apeluję o pomoc w zapewnieniu przez miasto adekwatnych do zagrożenia środków
ochrony osobistej.
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