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W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca2020 r. o udostepnienie informacji w trybie informacji
publicznej informujg,2e w zakresie odpowiedzi na zapytania sformulowane jako:

l)

Informacjg u jakiej liczby osdb hospitalizowanych w pafisfiea placdwce w czasie od 4 marca
do daty otr4mnnia wniosku potwierdzono zaka:2enie wirusem SARS-CoV-2 - W okresie od 4 marca
do 27 marca 2020 r. potwierdzano zakaienie wirusem SARS-CoV-2 u 4 os6b hospitalizowanych
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Bialymstoku.
SAF-9-CoV-2 jest hospitalizoreanych na dzieti otrzymania
wniosku? - W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Bialymstoku, na dzieh otrzymania wniosku,
bylo 4 hospitalizowanych pacjent6w, zakaLonych wirusem SARS-CoV-2.

2) Iffirmacjg ilu pacjentdw zaka2onych

3) Informacjg jakc liczba osdb, ktire zmarly w szpitalu od I marca do dnia poprzedzajqcego dziefi
wykonania wniosku, mialo dodatni wytik teslu na SAR\-CoV-2? - We wskazanym terminie,
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Bialymstoku nie odnotowano zgonu pacjenta zaka2onego
wirusem SARS-CoV-2.

4) Informacjg o tym, czy w Paristwa placdwce funkcjonuje izha przyjgt hzpitalny oddzial ralunkowy,
w kt6rym mogq byt przyjmowane osoby z podejrzeniem zaka2enia wirusem SARS-CoV-2. Tak, w Uniwersl,teckim Szpitalu Klinicznym w Bialymstoku funkcjonuje zar6wno izba przyjgc
i szpitalny oddzial ratunkowy, w kt6rych mog4 by6 przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zakazenia
wirusem SARS-CoV-2.
a)

jeili

tak, prosiny o podanie nazwy takiego oddzialu lub oddziatdw,
Zakainych i Szpitalny Oddzial Ratunkowy.

-

SA

to lzba Przyjg6 Chorych

5) Informacjg czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa sig w budytku plac1wki
Pacjent z podejrzeniem SARS-CoV-2
czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego dzialania.
jest przyjmowany w wyznaczonym miejscu Un iwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku.

-

7) Informacjg o rodzaju

irodkiw ochrony osobistej, dostgpnychw placdwce: ich wykaz, ich iloit

na dzieti

Na dzieri otrzymania wniosku Uniwersytecki Szpital Kliniczny

otrzymania niniejszego wniosku, w Bialymstoku posiadal:
- Maski FFP 2 i FFP 3 - 218 sztuk
- Kombinezony typu lekkiego - 206 sztuk
- Maski chirursiczne - 18 834 sztuki

- 188 sztuk
- Przytbice - 148 sztuk
- Rgliawice jednorazowe nitrylowe + nitrylowe long

- Gogle

-

1724 opakowania'

8)' Informacjg, czy w Partstua szpitalu pneprowadzd sig testy na obecnoit wirusa sARS-CoV'2? W Uni*"..yt""kim Szpitalu Klinicznym w Biatymstoku nie s4 przeprowadzane testy na obecno66
wirusa SARS-CoV-2.

Jeili tak to iaki to iest typ testu i iakijest iredni czas oczekiwania na wynik?
b\ Jeiti tak, ti ile tesi1w na obecnoit SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do d.nia otnymania wniosku?
l0) Informacjg czy wobec personelu zatrudnionego w Pafistwa szpitalu wprowadzono zakaz
wypowiadania sig o sytuacji w szpilalu, je2eli tak to prositny o udostgpnienie treici komunikatu
pi4<amncgo peitoneiowi izpinla. -W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Biatymstoku wobec
a)

pracownik6w nie wprowadzono zakazu wypowiadania sig o sytuacji Szpitala'

Jednocze5nie powiadamiam, i2 brak mo2liwoSci udostgpnienia informacji, w zakresie pytari o
numerach 4b, 6 i g, stanowi4cych czg56 wy2ej wymienionego wniosku, gdy2 obecnie nie ma ona
charakteru informacj i publicznej.

Ponadto, dzialaj4c na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. tJ. z 2018 r. poz. 1130), powiadamiam, iZ wyznaczam dzie1. 25 rnaja 202O r. jako nowy termin
na zalatwienie wniosku o udostgpnienie informacji publicznej z dnit27 marca 2020 r. z uwagi na wydanie
decyzji administracyjnej.
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