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Dotvczv: interpelacii dot. finansowania zakupu środków ochronv indrrwidualnei
(maseczek) dla mieszkańców miasta Tvchv

W

na

interpelację dotyczącą zakupu maseczek ochronnych dla
mieszkańcow miasta Tychy, informuie, ze nie przewidujemy zakupu.
Zgodnie z zaleceniami słuzb sanitarnych maseczki jednorazowe trzeba zmieniaó
kilkakrotnie w ciągu dnia, w związku z powyższym musielibyśmy kupić miliony maseczek.
Maseczki wielokrotnego uzytku w zalezności od materiału i zastosowanych
składnikow są dostępne na rynku w cenach od ok. 10 do nawet 40 zł za sztukę. To byłby
duzy wydatek dla gminy, zwłaszcza, ze sytuacja samorządów staje się coraz trudniejsza dochody gmin z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, w najbliższych miesiącach
z pewnościąbędą spadały.
Biorąc pod uwagę ograniczenia w przemieszczaniu się i pzebywaniu w grupach
nawet kilku osob, duzym problemem byłaby takze dystrybucja tych maseczek, dlatego
skupiamy się przede wszystkim na ochronie tych, ktorzy są na pierwszej linii walki
z koronawirusem czyli personelu szpitali i placówek medycznych oraz osób
zaangażowanych w pomoc osobom starszym m.in. : pracowników DPS- u, MOPS-u, straży
miejskiej, wolontariuszy. Staramy się zapewnió im jak największą ochronę iwparcie.
Doceniam Państwa inicjatywę, jestem jednak pewien, że dzięki dostępności
maseczek m.in. w sklepach i wielu prowadzonych w naszym mieście akcjach szycia
maseczek, mieszkańcom bez problemu uda się w nie zaopatrzyc.
Ponadto warto podkreślió, że zgodnie z informacjami zawańymi na stronie
www.qov,p| usta i nos moźemy zasłonió za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innym
fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych.
Liczę, że ze zrozumieniem podejdziecie Państwo do tej decyzji.
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Rozdzielnik:
1. Przewodnicząca Rady Miasta - Barbara Konieczna
2. Anita Skapczyk
3. Aleksandra Wysocka - Siembiga
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5.

AndzejKściuczyk
Jarosław Hajduk
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Sekretaz Miasta Tychy
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