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OR.IV.0022.1.25.2020 

 

 

PROTOKÓŁ  NR 83/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 08 lipca 2020 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorz Swobody, mając na uwadze § 66 ust. 1 

Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Prowadzący posiedzenie stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności 

Członkini Zarządu. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

         Ponadto, Wicestarosta poinformował, że w obradach dzisiejszego posiedzenia weźmie 

udział Ryszard Rudnik – Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu. 

        Dodał również, że przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpi 

w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia. 

          Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wicestarosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 16 lipca br.  

w tut. Starostwie o godz. 8:00. 

 

Ad. 1 

 

Na wstępie Wicestarosta przywitał biorącego udział w posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu, po czym omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przekształcenia struktur organizacyjnych jednoimiennego 

szpitala zakaźnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w szpital wielofunkcyjny. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

549847. 

Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu wsłuchując się w dramatyczne apele 

mieszkańców naszego powiatu oraz zdając sobie sprawę z uciążliwości, jaką dla nich stanowi 

przekształcenie szpitala wielofunkcyjnego w jednoimienny szpital zakaźny, podjął wiele 

działań, aby te niedogodności zminimalizować. W pierwszej kolejności, niezwłocznie po 

uzyskaniu zgody Narodowego Funduszu Zdrowia i akceptacji Wojewody, w innym budynku 

uruchomiono działalność Nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej, Dziennego Oddziału 

Chemioterapii oraz Punktu poboru krwi Laboratorium Analitycznego. Po dokonaniu 

niezbędnych prac projektowych i uzgodnień z dniem 1 czerwca br. uruchomiono działalność 

11 poradni ambulatoryjnych w części obiektu odizolowanej od jednoimiennego szpitala 

zakaźnego. Jednakże działania te mają ograniczone możliwości. Jednobryłowa, nie 

segmentowa, struktura budowlana obiektu przy ul. Gamowskiej utrudnia wydzielanie  

z jednoimiennego szpitala zakaźnego obszarów „niezakażonych”, z których korzystać mógłby 

ogół mieszkańców. Niedostatek kadry medycznej, w szczególności lekarskiej  

i pielęgniarskiej, powoduje, iż kwestia prowadzenia przez jeden podmiot leczniczy dwóch 

zakresów świadczeń zdrowotnych jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa w całym zakresie 

sprzed przekształcenia w jednoimienny szpital zakaźny (ze względu na obowiązujące 

przepisy dotyczące wspomnianego personelu). Na trudności z pozyskaniem dodatkowej kadry 

medycznej wskazuje również Wojewoda Śląski w piśmie znak ZDII9611.7.52.2020 z dnia  
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30 czerwca br. stwierdzając, iż „mój apel skierowany 16 kwietnia 2020 r. do działających na 

terenie województwa śląskiego Izb nie przyniósł wymiernych rezultatów” oraz „Śląska Izba 

Lekarska w Katowicach przesłała propozycję skierowania jedynie 3 osób, przy czym żadna  

z nich nie posiadała aktualnego prawa wykonywania zawodu”. Biorąc pod uwagę głosy 

raciborskiego środowiska lekarskiego jako Zarząd Powiatu Raciborskiego podnosimy jeszcze 

jeden argument za przekształceniem raciborskiego jednoimiennego szpitala zakaźnego  

w szpital wielofunkcyjny. Na oddziałach raciborskiej lecznicy, w tym oddziałach 

zabiegowych, przebywają pacjenci, którzy w większości nie wymagają leczenia 

operacyjnego, wystarczającym jest dla nich leczenie zachowawcze. W takiej sytuacji 

potencjał zespołów operacyjnych oraz możliwości działającego 24 godziny na dobę bloku 

operacyjnego są bezpowrotnie marnowane, a mieszkańcy naszego powiatu muszą szukać 

często pomocy w odległych szpitalach. Utrzymywanie takiej sytuacji przez dłuższy czas 

praktycznie doprowadzi do rozpadu operacyjnych zespołów lekarsko - pielęgniarskich, a ich 

odbudowa, jeżeli w ogóle będzie możliwa, wymagać będzie czasu oraz znacznych nakładów 

finansowych. 

Po przedstawieniu projektu uchwały Wicestarosta poprosił Dyrektora raciborskiej lecznicy  

o zabranie głosu w powyższej sprawie. Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że  

30 czerwca br w Łodzi z inicjatywy zarządzających szpitalami w Raciborzu i Tychach odbyło 

się spotkanie dyrekcji 11 z 21 szpitali zakaźnych z całej Polski. Zaznaczył, że sytuacja szpitali 

tzw. covidowych w kraju jest różna, stąd zrodził się pomysł zwołania konferencji. Różnica ta, 

wynika z faktu, iż niektóre szpitale jednoimienne funkcjonują już normalnie tzn. powróciły do 

formy działalności sprzed stanu epidemii. Podczas spotkania omówiono  problemy, z jakimi 

obecnie borykają się zarządzający szpitalami jednoimiennymi, a w szczególności zagadnienia 

związane z zasadami finansowania, odejściem kadry medycznej, brakiem jasnych  

i bezpiecznych planów powrotu do pierwotnej działalności. Problemy te dotyczą szczególnie 

śląskich szpitali, m.in. raciborskiej lecznicy, która wciąż musi pracować jako jednoimienny, 

ze względu na utrzymującą się w województwie śląskim wysoką liczbę zakażeń 

koronawirusem.  

Efektem powyższego spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska i postulatów do 

Ministra Zdrowia o utworzenie i niezwłoczne wdrożenie bezpiecznego planu przywrócenia 

pierwotnej działalności szpitali. Dyrektor Ryszard Rudnik przedstawił obecnym na 

posiedzeniu wypracowane postulaty: 
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1. Utworzenie przy Ministrze Zdrowia zespołu doradczego do spraw epidemii SARS-CoV-

2, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych - tu 

zaznaczył, iż ma nadzieję, że znajdzie się w gronie członków owej komisji doradczej. 

 

2. Przedstawienie do dnia 01.08.2020 r. planu zabezpieczenia Państwa, oraz 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na wypadek utrzymania lub wzmożenia 

epidemii SARS-CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu zachorowań w okresie 

jesień 2020 r. – wiosna 2021 r. Z uwagi na powyższe przedstawienie planu wyznaczania 

podmiotów jako Jednoimienne Szpitale Zakaźne oraz sposobu finansowania tych 

podmiotów. 

 

3. Zmiana decyzji NFZ zawartej w oświadczeniach o wysokości ryczałtu PSZ, prowadzącej 

do obniżenia wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym począwszy od maja  

2020r. i dokonanie wypłaty ryczałtu PSZ Szpitalom Jednoimiennym w pełnej wysokości. 

 

4. Finansowanie ryczałtu PSZ niezależnie od ilości wykonanych świadczeń liczone do  

30 czerwca 2021 r. 

 

5. Rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ wskaźnikiem 1.2 dla podmiotów które 

funkcjonowały jako Szpitale Jednoimienne. 

 

6. Naliczenie ryczałtu PSZ w następnym okresie rozliczeniowym na poziomie nie niższym 

niż ryczałt przed przekształceniem w Szpital Jednoimienny. 

 

7. W Szpitalu Jednoimiennym powinni być hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem 

dodatnim COVID-19, pozostałe Szpitale w systemie powinny posiadać ścieżkę 

diagnostyczną dla pacjentów podejrzanych. 

 

8. Wymaganie by Szpital Jednoimienny posiadał zatrudnionego koordynatora lekarza 

specjalistę chorób Zakaźnych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia, skuteczne 

delegowanie takiego lekarza przez Wojewodę. 

 

9. Skuteczne oddelegowanie personelu medycznego do pracy w Szpitalach Jednoimiennych. 

 

10. Zakaz zmiany miejsca specjalizacji lekarzy Rezydentów z jednoczesnym zaliczeniem 

okresu w pracy powyżej 3 miesięcy w Szpitalu Jednoimiennym. 

 

11. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń 

przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające 

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. 

 

12. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia środków na stworzenie możliwości 

wykonywania badań PCR w kierunku COVID-19 w Szpitalach Jednoimiennych, oraz 

gwarancja finansowania tych badań. 
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13. Możliwość rozliczania procedur kosztochłonnych wykonywanych u pacjentów  

z wynikiem dodatnim COVID-19 jak również z podejrzeniem. 

 

14. W przypadku utraty możliwości wykonywania części procedur medycznych (związane 

jest z COVID-19) zapewnienie w zakresie utraconego finansowania przez Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

15. Zwrot wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem Szpitala do wykonywania 

zadań jako Szpital Jednoimienny oraz zwrot wszelkich kosztów związanych  

z przystosowaniem Szpitala do normalnego funkcjonowania w ramach działalności 

statutowej po zakończeniu wykonywania zadań jako Szpital Jednoimienny. 

 

16. Odmrożenie kontraktowania nowych świadczeń w szczególności diagnostyki obrazowej. 

 

W tym miejscu również Wicestarosta przedstawił treść pisma Wojewody Śląskiego 

skierowanego do Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie dot. przedstawienia 

planów wznowienia działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz udzielonej 

odpowiedzi przez Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie skierowanej do 

Wojewody Śląskiego. 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 549250 oraz 

550368. 

Ryszard Rudnik odniósł się do powyższej korespondencji, tym samym nawiązał do niedawno 

ukazanego w lokalnych  mediach apelu kadry lekarskiej raciborskiego szpitala dotyczącego 

podjęcia działań  zmierzających do uruchomienia oddziałów zabiegowych Szpitala  

w Raciborzu przez osoby i podmioty odpowiedzialne i decyzyjne w kwestii organizacji 

służby zdrowia w Powiecie Raciborskim i Województwie Śląskim. Zdaniem Pana Dyrektora 

trudno było na początku oceniać rozwijającą się sytuację związaną ze wzrostem epidemii, 

jednak teraz po upływie 3 miesięcy, mając większe doświadczenie możemy wprowadzić inne 

rozwiązania, dzięki którym Szpital może funkcjonować normalnie jednak powinien 

przygotować  się  organizacyjnie i infrastrukturalnie do leczenia pacjentów niezakażonych, 

podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Podkreślił, że jest to możliwe 

dzięki zapewnieniu odpowiedniego finansowania a decyzje o „wychodzeniu szpitali z formy 

jednoimiennych” jako problem systemowy powinny zapaść na szczeblu rządowym. 

Poinformował również, że zgadza się ze stanowiskiem lekarzy (ordynatorów)  

oddziałów chirurgicznego, ortopedyczno-urazowego, ginekologicznego, laryngologicznego  

i okulistycznego, którzy jako specjaliści i zabiegowcy w swoich dziedzinach zostali 
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skierowani do leczenia pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych, niewydolności 

krążenia, pensjonariuszy DPS-ów itp., kierowanych do tutejszego szpitala z rejonu całego 

Śląska. Jednak, w związku ze stopniowym odmrażaniem kolejnych sektorów życia 

społecznego, gospodarki, kultury, a także służby zdrowia, chcieliby powrócić do pracy na 

„swoich normalnie działających oddziałach”. Oczywiście, nikt do końca nie jest w stanie 

przewidzieć jak bardzo rozwinie się sytuacja pandemiczna, jednak w chwili obecnej 

obserwujemy jak przechodzi ona w fazę  przewlekłą, która może trwać  wiele miesięcy. Dalsze 

utrzymywanie się obecnej sytuacji prowadzi nie tylko do marnowania potencjału szpitalnych 

oddziałów ale i skazuje pacjentów naszego rejonu do szukania pomocy w szpitalach 

powiatów ościennych lub jeszcze bardziej odległych. Problem ten, może też doprowadzić  do 

rozpadu zespołów lekarsko - pielęgniarskich. Wielu lekarzy i pielęgniarek deklaruje chęć  

zmiany miejsca zatrudnienia w przypadku utrzymywania się  statusu quo a część  już  się  

zwolniła. Pozyskanie nowej wykwalifikowanej kadry i odbudowa zniszczonych zespołów  

w obecnej sytuacji będzie wręcz niemożliwe.  

 

W trakcie prowadzonej dyskusji Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zaproponował, aby 

zgodnie z sugestią Wicestarosty polecić Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych w tut. 

Starostwie przygotowanie pism z prośbą o wsparcie działań Zarządu Powiatu Raciborskiego 

związanych z powrotem Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka do formy szpitala 

wielofunkcyjnego oraz skierowanie ich w szczególności do: Wojewody Śląskiego, Ministra 

Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia (centrala oraz oddział śląski). Jednak, proponuje 

również, aby podobne pismo skierować do organów wykonawczych samorządów 

prowadzących szpitale tzw. covidowe. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją 

pozostałych uczestników posiedzenia.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z korespondencją Wojewody Śląskiego oraz 

Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

w tut. Starostwie przekazać wskazane pisma do wiadomości radnym Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekształcenia struktur 

organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 
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Rostka w szpital wielofunkcyjny, po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr 

OR.IV.0025.1.2020. 

 

Wicestarosta nawiązał do pisma skierowanego do Dyrekcji Szpitala Rejonowego im. dr.  

J. Rostka w Raciborzu dot. opracowania planu przygotowania szpitala na wypadek choroby 

zakaźnej poprzez rozbudowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala 

do przyjmowania pacjentów tzw. covidowych. Ryszard Rudnik wyjaśnił, iż inwestycje  

w ochronie zdrowia wymagają wielu uzgodnień. Dlatego tworzenie planów i koncepcji 

rozbudowy szpitala powinno być zaopiniowane przez administrację rządową. W celu 

ograniczenia inwestycji, które nie zostaną objęte finansowaniem przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia stworzono system opiniowania IOWISZ, który jest wykorzystywany przez 

wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji. Uzyskanie pozytywnej opinii 

będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków 

europejskich jak również przy zawieraniu umów z wojewódzkim oddziałem NFZ. Kolejną 

kwestią jest sprawa dostosowania szpitala do zdarzeń nieprzewidzianych. Plan funkcjonalny 

określa jakie zakresy świadczeń mogą być realizowane w raciborskim szpitalu. Szpital został 

zaprojektowany i wykonany pod kątem prowadzenia określonych oddziałów z możliwością 

stworzenia zaplecza diagnostycznego, technicznego i gospodarczego dla działalności 

medycznej. Wszystkie wykorzystywane pomieszczenia mają przypisane funkcje użytkowe 

zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania świadczeń dla potrzeb kontraktowania 

świadczeń w NFZ. Odnosząc się do powyższego szpital nie dysponuje tak dużą powierzchnią 

aby stworzyć równoległe działanie oddziałów zakaźnych i ogólnodostępnych. Nie jest 

również w stanie zabezpieczyć personelu medycznego pod potrzeby podwójnych oddziałów. 

Dyrektor zaznaczył, że można zlecić wykonanie projektu technicznego rozbudowy oddziału 

zakaźnego, jednak trzeba liczyć się z wysokim kosztem takiej inwestycji (trudno oszacować 

bez projektu technicznego, natomiast wartość ta z pewnością nie będzie niższa niż  

10 milionów złotych). Opracowanie takiego planu ma sens pod warunkiem zapewnienia 

finansowania inwestycji i następnie zapewnienia finansowania gotowości do udzielanych 

świadczeń. Wpisanie takich rozwiązań w plany zabezpieczenia i rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych na poziomie wojewody pozwoli na podjęcie kroków w celu przygotowania 
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owej dokumentacji i skierowania wniosku o uzyskanie akceptacji planowanej inwestycji  

w ochronie zdrowia. 

  

Na zakończenie dyskusji Członek Zarządu Józef Stukator zwrócił się do Ryszarda Rudnika  

z pytaniem „Czy i kiedy zostaną wypłacone personelowi szpitala premie tzw. covidowe ?”. 

Dyrektor poinformował, że premie uznaniowe oczywiście zostaną wypłacone a wypłata za 

miesiąc czerwiec nastąpi do 10 lipca br. 

 

Wicestarosta podziękował Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im dr. J. Rostka w Raciborzu za 

udzielone wyjaśnienia, po czym o godz. 9:20 Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

548887. 

Wicestarosta poinformował, że Wojewoda Śląski rozpoczyna realizację, na terenie 

województwa śląskiego, projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19”. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, 

rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy 

zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania; 

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią; 

3) zakup wyposażenia do organizowania miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej. 

Zgodnie z informacjami telefonicznymi uzyskanymi w Wydziale Rodziny i Polityki 

Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach projekt finansowany jest przez 

Wojewodę Śląskiego, po stronie Powiatu Raciborskiego będą koszty obsługi projektu  

i oznakowania zakupionych towarów. Umowa w sprawie realizacji projektu pn. "Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" podpisana będzie 

przez Wojewodę Śląskiego i przedstawicieli Powiatu Raciborskiego. Zapotrzebowanie 

środków, sprawozdawczość oraz rozliczenie projektu odbywać się będzie za pomocą 

Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) obsługiwanej przez PCPR w Raciborzu. Osobą 
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odpowiedzialną za  podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, 

złożeniem zapotrzebowania o sfinansowanie projektu oraz za podejmowanie wszelkich 

działań związanych z realizacją i rozliczeniem projektu będzie Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Protokołowała: 

Kierownik  

Biura Obsługi Starosty 

 

Sylwia Sitarz                                                               

 

   Prowadzący posiedzenie: 

         wz. Starosty 

 

          Marek Kurpis 

           Wicestarosta 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08 lipca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu w dniu 08 lipca 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekształcenia struktur 

organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w szpital wielofunkcyjny. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19. 


