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 W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 6 sierpnia 2020 r. dotyczącą przeprowadzenia rekonesansu  

w zakresie udostępnianego przez Urząd Miejski w Elblągu środków dezynfekcyjnych, określenie 

użytkowników ostatecznych oraz zaplanowanie postępowania na zakup środków dezynfekcyjnych 

spełniających Polskie Normy dla takich środków, informuję: 

 Na początku pandemii, dostęp do środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych  

był bardzo utrudniony a zdobycie ww. środków w ilości zaspakajającej zgłaszane zapotrzebowanie  

przez jednostki podległe Urzędowi wymagało zaangażowania i ogromnej inicjatywy od pracowników 

realizujących zamówienia. Pomimo trudności w pozyskaniu środków ochrony, biorąc pod uwagę  

kto będzie ostatecznym użytkownikiem przekazanych środków, tutejszy Urząd podejmował starania  

by kupowane artykuły były zgodne z wytycznymi GIS oraz posiadały stosowne dopuszczenia  

i certyfikaty oraz spełniały normy dla produktów ochrony i dezynfekcji. Zakupione za ponad 116.187,00 

zł środki dezynfekcyjne spełniały Polskie Normy (PN-EN 1500:2013) i bez obaw zostały przekazane 

do szkół i przedszkoli, domów pomocy społecznej, departamentów Urzędu, jednostek podległych, 

wolontariatu. Ostatecznymi użytkownikami środków dezynfekcji byli pracownicy Urzędu i jednostek 

podległych, uczniowie i pracownicy szkół praz przedszkoli, pracownicy burs, pracownicy i podopieczni 

DPS oraz liczni wolontariusze.   

 Pana petycja zainicjowała powtórzenie działań związanych z przypomnieniem Dyrektorom 

departamentów i kierownikom jednostek podległych o konieczności dbania nie tylko o bezpieczeństwo 

pracowników lecz również o ich komfort. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

 

 



 wystosował pismo w którym zwraca uwagę na istotność posiadania Polskich Norm przez płyny 

dezynfekcyjne oraz zawartość dodatków łagodzących i pielęgnujących gdy użytkownikami płynów są 

dzieci i osoby starsze. 

 W przypadku realizacji kolejnych zakupów środków dezynfekcyjnych, tak jak dotychczas – 

środki będą spełniać Polskie Normy (PN-EN 1500:2013), a ponadto gdy odbiorcami ostatecznymi będą 

dzieci lub osoby starsze, środki dezynfekujące będą zawierać dodatki łagodzące i ochronne, których 

używanie zgodnie z opisem stosowania zapewni komfort użytkownika oraz pożądane spektrum bójcze. 

 

   

 

 


