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W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  przeprowadzenia  szybkich  testów

przesiewowych  na  obecność  koronawirusa  SARS-CoV-2  dla  pracowników  żłobków  

i przedszkoli w Kaliszu uprzejmie informuję, iż dzięki Wojewodzie Wielkopolskiemu testy na

obecność  SARS-CoV-2  zostały  przeprowadzone  u  pracowników  żłobków  miejskich  oraz

przedszkoli  publicznych,  którzy  18  maja  br.  rozpoczęli  pracę  z  dziećmi.  Testy  u  72

powracających pracowników żłobków i 80 pracowników przedszkoli wykazały wynik ujemy. 

Należy  zauważyć,  iż  rekomendowanymi  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)

testami  są  testy  RT-PCR  (wymaz).  Zgodnie  z  zaleceniami  Agencji  Oceny  Technologii

Medycznych  i  Taryfikacji  zasadniczym  testem  wykrywającym  infekcje  jest  test  genowy

pozwalający  w  pobranym  wymazie  z  noso-gardzieli  określić  obecność  materiału

genetycznego wirusa. Testy serologiczne powinny być traktowane jako uzupełnienie metod

molekularnych.  Ujemne  wyniki  badań  serologicznych  nie  wykluczają  zakażenia

SARS- CoV-2, gdyż czas opóźnienia syntezy przeciwciał może wynosić >7 dni. Dodatnie

wyniki  badań  serologicznych  nie  powinny  być  wykorzystywane  jako  podstawa  do

diagnozowania  lub  do  informowania  o  fazie  zakażenia.  Wyniki  dodatnie  mogą  być

spowodowane przebytą lub trwającą infekcją koronawirusami innymi niż SARS- CoV-2. Aby

ostatecznie  potwierdzić  zakażenie  SARS-CoV-2  należy  wykonać  badania  techniką

molekularną.

Mam  świadomość  iż  samorząd  lokalny  jest  istotnym  organizatorem  życia  społecznego  

i  publicznego.  W gestii  gmin  znajduje  się  odpowiedzialność  za  funkcjonowanie  licznych

instytucji, które z zasady skupiają ludzi w określonych miejscach w tym żłobków, przedszkoli

i  szkół.  Powrót  do  normalnego  funkcjonowania,  przy  zachowaniu  restrykcji
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epidemiologicznych, jest ważny, powinien jednak być oparty na rzetelnej wiedzy lekarskiej  

i opinii ekspertów. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Kalisza, jak również racjonalne

wydatkowanie  środków publicznych,  oczekuję,  że  jasne  stanowisko dotyczące  zasadności

testowania prewencyjnego zajmie Główny Inspektor Sanitarny. 

O  powszechne  badania  pod  kątem  zakażenia  koronawirusem,  ze  szczególnym

uwzględnieniem nauczycieli oraz pracowników instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3

zaapelował  także  do  Marszałka  Sejmu  zarząd  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów

Wielkopolski, których Kalisz jest członkiem. Rolą samorządu nie jest prowadzenie polityki

zdrowotnej w Polsce, to Ministerstwo Zdrowia odpowiada za to, by była ona spójna na terenie

całego kraju.   

Odpowiadając na Pana pytanie w sprawie testowania pracowników otwieranych szkół, pragnę

zauważyć,  iż  cały  czas  nie  ma  decyzji  władz  centralnych  w  kwestii  powszechnego

wznawiania działalności  przez placówki oświatowe. Nie wiadomo, czy nastąpi to jeszcze  

w tym roku szkolnym. Możliwość prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej  

w klasach 1-3 szkół podstawowych nie spotkała  się natomiast  z dużym zainteresowaniem

rodziców,  a  co  za  tym  idzie  zajęcia  w  kaliskich  szkołach  zostały  czasowo  zawieszone.

Nadmieniam, iż dyrektorzy szkół są w stałym kontakcie z rodzicami i na bieżąco aktualizują

informacje o chęci powrotu dziecka do szkoły. Dopiero wówczas byłaby możliwa ocena, jak

wiele  testów należałoby  przeprowadzić,  i  jaki  byłby  ich  koszt,  co  przy  aktualnej  trudnej

sytuacji  finansowej  wszystkich  samorządów  w  Polsce  ma  szczególnie  istotne  znaczenie.

Pragnę również poinformować Pana Radnego, iż w związku ze zbliżającymi się egzaminami

–  maturalnym  i  ósmoklasisty,  zwrócę  się  z  prośbą  do  Wojewody  Wielkopolskiego

o możliwość przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u osób oddelegowanych do

pracy przy egzaminach.
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INTERPELACJA

Zgodnie  z  §27  Statutu  Miasta  Kalisza  składam  interpelację  w  sprawie  szybkich  testów
przesiewowych  na  obecność  koronawirusa  SARS-CoV-2  dla  pracowników  żłobków  i
przedszkoli w Kaliszu.

W dniu dzisiejszym zostały w Kaliszu otwarte żłobki i przedszkola. W związku z powyższym
chciałem zapytać, czy Miasto Kalisz przeprowadziło u pracowników tych placówek testy na
obecność SARS-CoV2 . Jeżeli nie, to czy miasto planuje dla bezpieczeństwa tych placówek
przeprowadzić ze środków finansowych wojewody wielkopolskiego lub swoich własnych,
np. szybkie testy przesiewowe będące najbardziej racjonalnym ekonomicznie, pierwszym
filtrem diagnozowania chorych, wpływającym na bezpieczne odmrażanie gospodarki jak i
placówek  użyteczności  publicznej.  Dodam,  że  testy  serologiczne  są  znacznie  tańsze  i
szybsze od testów RT-PCR/genetycznych i mają obecnie już bardzo dużą skuteczność (testy
serologiczne  próbka  z  krwi  żylnej).  Diagnozują  zarówno  chorych,  jak  i  osoby  które
przechorowały już Covid 19, co wyraźnie pozwala lepiej zarządzać wychodzeniem z obecnej
pandemii. 

Mam też pytanie, czy władze miasta planują takie działania np. w czerwcu, w przypadku
pracowników szkół?

Uważam,  że  zarówno  pracownicy  jak  i  rodzice  dzieci  w  otwieranych  placówkach
oświatowych  chcą  mieć  pewność,  że  mogą  bezpiecznie  wrócić  do  pracy  i  swoich
obowiązków.  W  związku  z  tym  proponuję  prowadzenie  takich  testów  w  otwieranych
placówkach.
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