
Apel Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku ze wzrostem liczby zakażeń, wywołanych wirusem SARS-CoV-2 na terenie 

powiatu golubsko-dobrzyńskiego, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie 

obowiązujących zasad postępowania przeciwepidemicznego (dystans – minimum 1,5m., 

dezynfekcja rąk, prawidłowo założona maseczka w miejscach ogólnodostępnych: w sklepach, 

kościołach, urzędach i innych pomieszczeniach zamkniętych oraz w transporcie publicznym).  

Ponadto apeluję do Państwa o podjęcie odpowiedzialnej decyzji dotyczącej poddania się 

szczepieniu przeciwko COVID-19. Szczepienie, to jedno z najbardziej skutecznych                                       

i efektywnych działań profilaktycznych w zapobieganiu oraz zwalczaniu COVID-19. Naszym 

wspólnym celem jest osiągnięcie odporności populacyjnej, więc im więcej osób się zaszczepi, 

tym szybciej ją osiągniemy.  

Z danych z dnia 29 listopada 2021 r. wynika, że poziom wyszczepialności na terenie powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego przeciwko COVID-19 wynosi zaledwie 51%. Próg odporności 

populacyjnej jest definiowany jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po osiągnięciu 

którego liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać, zwykle wymaga 90-95% populacji 

odpornej. Dzięki odporności populacyjnej szczepienie chroni nie tylko osobę zaszczepioną, ale 

dodatkowo również najsłabszych, którzy nie mogą być zaszczepieni ze względu na 

przeciwskazania, ponieważ są za mali na szczepienie (niemowlęta) lub chorują przewlekle.  

 

Zachęcam również Państwa do zaszczepienia się przeciwko grypie, szczepionki są bezpłatne 

dla wszystkich obywateli. Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą 

mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień                                

i umówią termin.  Mapa punktów szczepień przeciwko grypie dla osób uprawnionych dostępna 

jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype. 

Z dnia na dzień przybywa ilość zgłoszeń zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów                              

i kadry pedagogicznej z placówek oświatowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.  

Apeluję do rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół o wykazanie 

odpowiedzialności i nie posyłanie do placówek oświatowych dzieci chorych.  

Ważne jest również przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w placówkach oświatowych:   

✓ wietrzenie pomieszczeń zamkniętych; 

✓ mycie i dezynfekcja rąk; 

✓ prawidłowe zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze, 

toalety).  

Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, 

zachęcam Państwa do szczepień swoich dzieci przeciwko COVID-19.  

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype


 

W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu golubsko-

dobrzyńskiego,  apeluję o wstrzymanie się od organizacji  wszelkich imprez masowych, a także 

rekomenduję unikanie dużych zgromadzeń i skupisk ludzkich, które sprzyjają 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.  

Wspólne przestrzeganie obostrzeń, a także dobra współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną 

przy przeprowadzaniu dochodzeń epidemiologicznych jest troską o zdrowie i życie własne                       

i naszych bliskich.  
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