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Zarządzania Kryzysowego

Tychy, dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Szanowny Pan/Pani

Wg rozdzielnika

Dotvczv: interpelacii dot. dezvnfekcii wiat przvstankowvch. ławek i innvch

newralqicznvch mieisc w przestrzeni publicznei na terenie miasta Tvchv, w zwiazku z
pandemia koronawirusa

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącą cyklicznych

dezynfekcji wiat przystankowych, ławek i innych miejsc w przestrzeni publicznej informuję, ze
po dogłębnej analizie i zasięgnięciu opinii m.in. dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Tychach podjęliśmy decvzje o nieprzeprowadzaniu tych prac.
Experci z European Centre for Disease Prevention and Control w Sztokholmie
(agenda Unii Europejskiej wyspecjalizowana w identyfikowaniu najgrozniejszych chorób
iwalce z nimi), w mediach takze jasno stwierdzili, że rozpylanie środka dezynfekującego w
powietrzu lub rozlewanie go na ulicy nie ma zadnego sensu. To zbyt duzy obszar, by można
go było skutecznie iw pełni odkazić.
W czasie pandemii przywiązujemy jeszcze większą uwagę do czystości w obiektach,
które nalezą do gminy, ale nie dezynfekujemy otwańych przestrzeni, Takie działania miałyby
sens, gdyby dezynfekcja była powtarzana co 3-4 godziny, wiązałoby się to jednak
z ogromnymi kosztami (według szacunków taki jednorazowy zabieg w Tychach kosztowałby
nawet kilkaset tysięcy złotych). Wykonywanie więc dezynfekcji raz na kilka dni ma wymiar

czysto wizerunkowy.

ZdĄemy sobie sprawę, że na niektorych mieszkańców wykonywanie takich prac
mogłoby działac uspokajająco, ale chcemy byó wobec nich uczciwi - dezynfekcja całego
miasta nie zlikwiduje zagrożenia i nie sprawi, że będziemy mogli czuc się całkowicie
bezpieczni.
Srodki, ktore musielibyśmy pzeznaczyć na dezynfekcję, pzeznaczymy na wsparcie
i ochronę tych, ktorzy są na pienłszej linii walki z koronawirusem - czyli personelu szpitali
iplacowek medycznych oraz osób zaangazowanych w pomoc osobom starszym m.in.
pracowników DPS- u, MOPS-u, straży miejskiej, wolontariuszy.
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Rozdzielnik:
1. Przewodnicząca Rady Miasta - Barbara Konieczna
2. Anita Skapczyk
3. Aleksandra Wysocka - Siembiga
4, Andzej Kściuczyk
5. Jarosław Hajduk
Do wiadomości:
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Sekretarz Miasta Tychy
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