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Szanowni Państwo,

w związku z podwyższonym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, 

wywołującym chorobę COVID-19 zwracam się z prośbą o podjęcie natychmiastowych 

działań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych.

W szczególności proszę o przekazanie podmiotom, którym zlecacie Państwo 

prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, zalecenia dotyczącego ograniczenia aktywności 

mieszkańców poza terenem placówki oraz szerokiego informowania o ryzyku jakie niesie ze 

sobą nieprzestrzeganie zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS –COV-2.

Wyjątkowego znaczenia w obecnej sytuacji nabiera konieczność zorganizowania 

dziennego pobytu dla mieszkańców noclegowni i ogrzewalni. Wskazane jest, aby również te 

osoby miały możliwość całodziennego pozostania w palcówce. Jest to niezwykle ważne ze 

względu na ochronę, zdrowie i życie tych osób, ale również zmniejszenie zagrożenia 

epidemiologicznego dla pracowników schronisk i noclegowni. Osoby bezdomne z uwagi na 

stan zdrowia oraz dużą mobilność są grupą podwyższonego ryzyka, narażoną zarówno na 

skutki zakażenia jak i potencjalnego źródła rozprzestrzeniania wirusa. 

Jednocześnie podjęcie przez organizacje pozarządowe prowadzące placówki dla osób 

bezdomnych takich działań będzie generowało dla nich dodatkowe koszty, a zawarte umowy 

nie przewidują tego typu sytuacji.

Z tego względu bardzo proszę nie tylko samorządy, które zleciły realizację tego 

zadania, ale również te, które mają zawarte stosowne umowy o przekazanie na rzecz tych 

jednostek dodatkowych środków, które umożliwią zakup większej ilości żywności oraz 

środków czystości i dezynfekcyjnych. Dobrym rozwiązaniem może być również zapewnienie 

posiłków w ramach cateringu. 

Pamiętajcie Państwo również, że zatrudnione w tych placówkach osoby na co dzień 

obciążone są zwiększonym ryzykiem zachorowań, a obecna sytuacja w sposób szczególny 



może pogarszać kondycję psychiczną tych osób. Zadbajcie więc o to, aby miały one 

możliwość skorzystania  ze wsparcia psychologicznego.

 Liczę, że ze zrozumieniem podejdziecie Państwo do tego ważnego problemu 

i znajdziecie rozwiązanie, umożliwiające dodatkowe wsparcie placówek noclegowych, 

zapobiegając tym samym niepożądanym skutkom, jakie mogłoby wywołać niekontrolowanie 

przemieszczania się osób bezdomnych w miejscach użyteczności publicznej.
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