15.04.2021

WĄSIK: STRAŻACY WSPIERAJĄ SZPITALE TLENEM
Strażacy prawie 200 razy wsparli szpitale tlenem ze zorganizowanych przez wojewodów banków poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak wyjaśnił, w całym kraju są 44
takie banki, w których łącznie jest ok. 300 tys. litrów tlenu.
Wąsik w czwartek w Sejmie odpowiadał na pytania posłów PiS na temat zaangażowania strażaków
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w walkę z koronawirusem, a w
szczególności wsparcia przez nich służb medycznych. "W tej chwili takim niezwykle ważnym
zadaniem, które wykonuje straż pożarna to jest obsługa banków tlenu" - zaznaczył wiceminister.
Zużycie tlenu, jak wskazał, obecnie jest ogromne, a zdarza się, że ﬁrmy dostarczające go do szpitala
tracą możliwości logistyczne przez wielkość dostaw.
Banki tlenu to instytucje przy wojewodach, które mają zapewnić płynność użycia tlenu w szpitalu.
Obecnie w kraju funkcjonują 44 banki, w których łącznie jest ok. 300 tysięcy litrów tlenu. "Od
początku ich funkcjonowania prawie 200 razy wojewodowie dysponowali straż pożarną, żeby
wspomóc placówki służby zdrowia tlenem" - poinformował Wąsik.
Wiceszef MSWiA wyjaśnił, że butle tlenowe Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazuje
strażakom, którzy wożą je do bezpiecznych magazynów zorganizowanych przy strażach pożarnych.
"W momencie, kiedy którykolwiek szpital ma jakikolwiek kłopot z dostępnością tlenu, natychmiast
powiadamia wojewodę. Wojewoda ma swojego pełnomocnika tlenowego, który dysponuje stosowne
ilości tlenu do szpitala, czy także do jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego" - dodał.
Dzięki tym działaniom, jak stwierdził, podczas trzeciej fali koronawirusa nie doszło do poważnego
kryzysu tlenowego. Poza współpracą ze strażakami i pełnomocnikami wojewodów, Wąsik chwalił też
współpracę z ﬁrmami produkującymi i dystrybuującymi, oraz dziękował za wsparcie wojsku. "Dzięki
temu pomimo rekordowego zużycia tlenu w polskich szpitalach tego tlenu - odpukać - nie brakuje i nie
będzie brakowało" - podsumował.

Mysłowiccy strażacy rozładowują i dowożą butle z tlenem potrzebnym do hospitalizacji
osób chorych na COVID-19. pic.twitter.com/hkP1gQsYaK
— KM PSP MYSŁOWICE (@KMPSPMyslowice) April 12, 2021
Wiceszef MSWiA, relacjonując działania strażaków i ochotników w pandemii, przypominał m.in., że już
na jej początku zorganizowali 460 tymczasowych izb przyjęć przed szpitalami. Strażacy wspierali też
Straż Graniczną w czasie, gdy wiosną rok temu przywrócono kontrolę graniczną na granicy
wewnętrznej. Ponadto, do dyspozycji służby zdrowia przekazali 97 respiratorów transportowych.
Od września, jak wyliczał Wąsik, strażacy ratownicy 4 tysięcy razy wyjeżdżali do zdarzeń, wspierając

obciążone pogotowie ratunkowe. Prawie 200 strażaków ratowników medycznych oddelegowano do
szpitali walczących z COVID-19, w tym 60 do szpitala MSWiA w Warszawie i do szpitala tymczasowego
na Stadionie Narodowym.
Czytaj też: Nowe rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków. MSWiA wprowadza m.in. dodatek
funkcyjny
Wąsik nawiązał też do działań strażaków mających na celu wsparcie Narodowego Programu
Szczepień. To dowożenie np. osób starszych, wykluczonych komunikacyjnie do punktów szczepień.
"Już prawie 13 tys. osób od początku akcji szczepień zostało dowiezionych przez strażaków w sposób
bezpieczny, wygodny do punktów szczepień, i odwiezionych" - wskazał. To też akcja informacyjna, w
ramach której strażacy rozdali 10 mln ulotek z najważniejszymi informacjami o procesie szczepień.
"Nie wyobrażamy sobie skutecznej walki z pandemią bez wsparcia służby zdrowia, ratownictwa
medycznego przez ochotniczych i państwowych strażaków. Chciałbym z tego miejsca im niezwykle za
te wspaniałe działania podziękować" - powiedział.
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