Decyzją z dnia 9 kwietnia 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
nakazał zamknięcie Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz w okresie od
dnia 09.04.2020 roku do dnia 15.04.2020 roku w związku z wykryciem zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 u dwóch pracowników placówki.
Okres zamknięcia wyznaczono na 7 dni, z uwagi na fakt, iż ostatnia styczność z osobą
zakażoną, która kontaktowała się zarówno z pracownikami jak i podopiecznymi domu opieki
miała miejsce 1 kwietnia 2020r.
W momencie zamknięcia w placówce znajdowało się 178 mieszkańców i 24 osoby z
personelu. W dniu 10 kwietnia z kwarantanny domowej do personelu dołączyło 20
dodatkowych pracowników, w celu zapewnienia opieki tak dużej liczby podopiecznych DPSu. W chwili obecnej 4 mieszkańców przebywa w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu,
7 mieszkańców przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny przy ul.
Poznańskiej w Kaliszu, przy czym 4 mieszkańców ma potwierdzony pozytywny wynik
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W budynku DPS-u przy ul. Winiarskiej 26 nie
przebywa żaden mieszkaniec zakażony koronawirusem SARS-CoV-2
Dnia 13 kwietnia 2020r. w godzinach popołudniowych pobrano wymazy od 31 pracowników
przebywających w DPS-ie. Prezydent miasta w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników
DPS-u zlecił wykonanie 181 testów - wymazy wykonano w poniedziałek wieczorem.
W dniu 14 kwietnia 2020r. w późnych godzinach wieczornych uzyskano informację
o wykryciu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u 19 kolejnych pracowników oraz
28 mieszkańców placówki.
Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu mając na
względzie ochronę zdrowia i życia ludzi podjął działania mające na celu ograniczenie
transmisji i rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zamknięcie Domu Pomocy Społecznej
ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz na okres dalszych 14 dni- od 16.04.2020 roku do 29.04.2020
roku.
19 zakażonych pracowników placówki zostało objętych izolacją domową.
Dnia 16 kwietnia wieczorem potwierdzono zakażenie u kolejnego mieszkańca placówki,
jeden mieszkaniec wcześniej zakażony zmarł.
Na miejscu obecnie przebywa 20 osób z personelu. Pomaga im 5 sióstr zakonnych oraz 5
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dnia 17 kwietnia w późnych godzinach wieczornych medycznym transportem wojskowym
mieszkańcy DPS-u, u których wykryto zakażenie zostali przetransportowani do szpitala przy
ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.
W dniach 21-22 kwietnia zostały pobrane materiały do badań wszystkim mieszkańcom i
pracownikom przebywającym w placówce.

W dniach 23- 24 kwietnia mieszkańcy DPS-u, w których potwierdzono zakażenie
koronawirusem zostali przewiezieni do szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu (42 osoby)
oraz do szpitala na Wolicy k/ Kalisza (23 osoby).
9 zakażonych pracowników poddano izolacji domowej.
Dnia 28 kwietnia pomieszczenia w wydzielonej części parteru Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Winiarskiej w Kaliszu zostały poddane dekontaminacji a następnie została
uruchomiona oddzielna strefa dla tzw. ozdrowieńców.
Z dniem 30 kwietnia przedłużony został okres zamknięcia wszystkich pomieszczeń na
pierwszym i drugim piętrze oraz wydzielonych pomieszczeń na parterze (odseparowanych od
pomieszczeń w strefie dla tzw. ozdrowieńców) Domu Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26
62-800 Kalisz na okres dalszych 9 dni (z uwagi na fakt, iż ostatnia styczność z osobami
zakażonymi miała miejsce 24 kwietnia 2020r.), co oznacza całkowity zakaz opuszczania ww.
pomieszczeń przez pracowników placówki jak i przebywających w nim podopiecznych oraz
wchodzenia do tych pomieszczeń.

