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W przestrzeni medialnej i publicznej pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji
nt. zapotrzebowania i dostępności indywidualnych środków ochronnych oraz testów
na obecność koronawirusa.
 Przedstawiamy stan faktyczny – walczymy z fake newsami.



Działa most powietrzny. Za jego pośrednictwem do Polski na bieżąco trafiają kolejne dostawy
środków ochronnych i testów.



Zgodnie z zaleceniem premiera M. Morawieckiego prowadzimy intensywną akcję
uzupełniania asortymentu i środków ochrony osobistej.
 Zostały one zakontraktowane m.in. z Chin, ale także innych państw.



Sprzęt i środki ochrony trafiają już do placówek służby zdrowia. W ciągu ostatnich 10 dni
zakontraktowaliśmy i zakupiliśmy:
 31 mln maseczek medycznych,
 28 mln masek z filtrami Hepa,
 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych,
 ponad 1,65 mln kombinezonów ochronnych i 1,8 mln gogli, okularów i przyłbic.



W zeszłym tygodniu zostały wydane decyzje dot. przekazania szpitalom:


ponad 7 mln maseczek,



2 mln rękawiczek,



400 tys. litrów płynu do dezynfekcji dla szpitali,



500 tysięcy masek HEPA .
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Kupiliśmy blisko 1000 respiratorów, 165 z nich już jest u nas.



Realizowane są zamówienia poszczególnych samorządów, które chcą uzupełnić swoje
zapasy.



Zakupiliśmy kolejne 300 tys. testów. Łącznie w tej chwili mamy ich ok. 400 tys.



Przeprowadzamy ok. 6 tys. testów na dobę. Możliwości laboratoriów są znacznie większe.
Cały czas dostarczamy im testy.
 W sumie mamy zakontraktowanych blisko 800 tys. testów genetycznych.
 W tej chwili w laboratoriach jest 150 tys. testów.
 Kolejne 500 tys. jest zakontraktowane.
 Chcemy jak najszybciej i jak najwięcej testować. Wydaliśmy zarządzenie, by każdy
szpital miał prawo do przeprowadzania testów w kierunku koronawirusa. Wszystkim
szpitalom, nie tylko jednoimiennym, testy dla pacjentów i lekarzy opłaci NFZ.



Równolegle na polecenie premiera M. Morawieckiego rozpoczęliśmy budowę zdolności
produkcyjnych podstawowego sprzętu ochronnego dla służb medycznych i wszystkich służb,
które są na pierwszym froncie walki z koronawirsuem.
 Za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu w różnych firmach są uruchamiane
linie produkcyjne m.in. maseczek medycznych,.
 W czerwcu moce produkcyjne tych linii powinny osiągnąć poziom 100 mln sztuk
miesięcznie.
 Utworzyliśmy 6 grup produkcyjnych, skupiających ponad 100 szwalni. Dzięki temu już
w kwietniu miesięczny wolumen masek niemedycznych dla każdego obywatela,
wyniesie 40 mln sztuk.



Zbliża się czas Świąt Wielkiej Nocy, apelujemy o rozsądek. W związku z epidemią
koronawirusa nasza rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować
z podróży i pozostać w domach.



Nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w ciągu najbliższych tygodni.
Analizujemy możliwości dalszych działań w zakresie powstrzymania koronawirusa.
Będziemy dostosowywali treść rozporządzeń do bieżącej sytuacji.
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