Kolejnych 10 rodzin objętych kwarantanną na Ursynowie. Ich
liczba zbliża się do trzystu
data aktualizacji: 2020.03.20

Duży wzrost liczby rodzin objętych kwarantanną na Ursynowie to efekt masowych powrotów
do Polski. Wiekszość osób, która przez dwa tygodnie nie może opuszczać swoich mieszkań
ostatnio przebywała za granicą. Teraz w dzielnicy pod opieką ursynowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej jest 276 rodzin.
W czwartek, 19 marca wystarczyło kilka godzin, aby ponad dziesięciokrotnie powiększyła się liczba
rodzin, które muszą izolować się z powodu epidemii koronawirusa. Rano było ich tylko 25, a po
południu aż 266. W piątek ta liczba powiększyła się o kolejnych 10 rodzin, które mogły mieć kontakt
z wirusem.
Obowiązkowo dwutygodniową kwarantannę muszą przejść wszyscy, którzy w ostatnich dniach
wrócili do Polski zza granicy. To właśnie takich przypadków jest teraz na Ursynowie najwięcej.
- Dzwonimy do wszystkich rodzin objętych kwarantanną i pytamy czy czegoś potrzebują. Na razie
tylko dwie z nich poprosiły o pomoc w zakupie żywności. Nikt nie zgłosił potrzeby wsparcia
psychologicznego, bo taką też mogą otrzymać osoby przebywające w kwarantannie domowej mówi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Marek Pawlęga.

Na razie pełna dyscyplina
Pracowników OPS w dostarczaniu rzeczy, o które poproszą osoby uwięzione w domu przez
koronawirusa wspierają Wojska Obrony Terytorialnej oraz policja. Paczki z zamówionymi produktami
zostawiają pod drzwiami mieszkań, aby nikt nie miał z osobami w kwarantannie kontaktu.
Policja sprawdza czy osoby objęte izolacją przebywają w domu. Na razie na Ursynowie nie
zanotowano ani jednego przypadku złamania zakazu wychodzenia z domu przez osoby poddane
kwarantannie. Jak wygląda taka kontrola?
- Umundurowani policjanci, wcześniej w pierwszej kolejności kontaktują się telefonicznie, za pomocą
służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w
wyznaczonym miejscu - by potwierdzić, że dana osoba jest w domu i zapytać, czy potrzebują pomocy
lub wsparcia - informuje mokotowska komenda.
W całym kraju w kwarantannie domowej jest ponad 57 tysięcy osób, w Warszawie - 5,5 tys. Jak
wynika z ogólnopolskich policyjnych statystyk tylko niespełna jedna na sto osób objętych w Polsce
obowiązkową kwarantanną domową złamała jej zasady i opuściła miejsce pobytu. W ciagu ostatnich
dni w stolicy zanotowano 7 takich przypadków.
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