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Zakażenia SARS-CoV-2 w woj. opolskim

 W Polsce o pierwszym przypadku zachorowania na

COVID-19 poinformowano 4 marca 2020 r.

 W województwie opolskim pierwszy przypadek zakażenia

koronawirusem wykryto 11 marca 2020 r. u mężczyzny,

który wrócił z Austrii.



Zakażenia SARS- CoV-2 w woj. opolskim
w 2020r. według miesięcy (dane wg MZ-56)
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Zakażenia SARS- CoV-2 w woj. opolskim
w 2020r. wg powiatów (dane wg MZ-56)



Zakażenia SARS-CoV-2 w woj. opolskim w 2020r. 
wg powiatów - zapadalność na 100 tys. mieszkańców



Liczba zgonów z powodu COVID-19 
w woj. opolskim wg powiatów w 2020 r. 



Zgony z powodu COVID-19 w 2020 r. 
w woj. opolskim  według grup wiekowych



Liczba zakażeń SARS – CoV-2 w 2021r. (do 30.09.)

wg powiatów w woj. opolskim (dane wg MZ-56).
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Zakażenia SARS-CoV-2  w 2021r. 
w woj. opolskim wg miesięcy



Zapadalność w 2021 r. na 100 tys. mieszkańców
wg powiatów woj. opolskiego (do dnia 30.09.2021 r.)



Liczba zgonów z powodu COVID-19 w 2021r. 
w woj. opolskim (do 30.09.2021)
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Liczba zaszczepionych mieszkańców woj. 
opolskiego na dzień 05.10.2021r. (źródło: gov.pl)

 Od początku pandemii pełnym schematem szczepień 

zaszczepiono 441 804 mieszkańców woj. opolskiego, co 

stanowi 45,2 % populacji. 

 Stan zaszczepienia w kraju wynosi 51,1 %



Liczba zaszczepionych mieszkańców
(na dzień 05.10.2021) (źródło: gov.pl)

Powiat Liczba osób w pełni zaszczepionych % w pełni zaszczepionych

Brzeski 39584 44,3 %

Głubczycki 20295 45,1 %

Kędzierzyńsko-Kozielski 42040 45,2 %

Kluczborski 28990 44,6 %

Krapkowicki 26982 42,7 %

Namysłowski 19822 46,6 %

Nyski 64846 48,1 %

Oleski 25231 39,6 %

Opolski 52274 42,3 %

m. Opole 71826 56,2 % 

Prudnicki 22540 41,2 %

Strzelecki 32183 43,5 %

Razem 441804 45,2 %



Gminy o największej liczbie osób w pełni 
zaszczepionych (na dzień 05.10.2021) (źródło: gov.pl)

Gmina

Liczba 

zaszczepionych 

min. 1 dawką

Liczba w pełni 

zaszczepionych

Procent w pełni 

zaszczepionych

Opole (m) 73 657 71 852 56,2% 

Branice (w) 3 388 3 307 51,9% 

Nysa (m-w) 29 985 29 215 51,6% 

Strzelce Opolskie (m-w) 15 488 15 175 50,1% 

Kędzierzyn-Koźle (m) 30 432 29 578 49,2% 

Namysłów (m-w) 13 191 12 846 49,0% 

Praszka (m-w) 6 685 6 498 48,5% 

Kluczbork (m-w) 17 807 17 270 48,3% 

Pakosławice (w) 1 729 1 680 48,0% 

Paczków (m-w) 6 163 5 935 47,7% 



Gminy o najmniejszej liczbie osób w pełni 
zaszczepionych na dzień 05.10.2021 (źródło: gov.pl)

Gmina
Liczba zaszczepionych 

min. 1 dawką

Liczba w pełni 

zaszczepionych

Procent w pełni 

zaszczepionych

Radłów (w) pow. oleski 1 273 1 240 29,2% 

Lasowice Wielkie (w)

pow. kluczborski
2 147 2 067 30,3% 

Zębowice (w) pow. oleski 1 160 1 130 31,3% 

Walce (w) pow. krapkowicki 1 860 1 811 33,6% 

Dobrodzień (m-w) pow. oleski 3 409 3 320 34,0% 

Biała (m-w) pow. prudnicki 3 712 3 608 34,2% 

Cisek (w) pow. kędzierzyńsko-

kozielski
2 010 1 967 35,4% 

Strzeleczki (w) pow. krapkowicki 2 718 2 663 36,2% 

Pawłowiczki (w) pow. 

kędzierzyńsko-kozielski
2 761 2 699 37,0% 

Olesno (m-w) pow. oleski 6 751 6 585 37,3% 



NOP-y po szczepieniu p/COVID-19 w woj. 
opolskim (stan na dzień 30.09.2021r.)



 W 2020 r. w związku z wystąpieniem na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej zakażeń wywołanych przez wirus

SARS-CoV-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia

epidemicznego, a następnie epidemii (20.03.2020r.)

Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła szereg działań

przeciwepidemicznych, mających na celu zapobieganie,

przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się

zakażeń SARS-CoV-2.

 Wówczas już koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje

chorobę COVID-19, rozprzestrzenił się w Azji, Europie,

Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Australii. WHO w

związku z masowymi zachorowaniami i licznymi zgonami z

powodu choroby 11 marca 2020 ogłosiła stan pandemii.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
związku z epidemią COVID-19



Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
związku z epidemią COVID-19

 Na terenie całego województwa dyrektorzy PSSE 

i WSSE wprowadzili zarządzeniem odrębny czasu pracy 

dla pracowników w związku z wprowadzeniem stanu 

epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

i nałożeniem na Państwową Inspekcję Sanitarną 

dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem działań 

przeciwepidemicznych oraz wykonywaniem badań 

mikrobiologicznych w kierunku zakażeń SARS-CoV-2.



Działalność laboratoryjna w związku z epidemią 
COVID-19

 Pod koniec lutego 2020 roku WSSE w Opolu rozpoczęła

przygotowania laboratorium do wykonywania badań

genetycznych techniką molekularną PCR czasu

rzeczywistego (wcześniej nie wykonywano badań

genetycznych z uwagi na brak odpowiedniej aparatury).

 Laboratorium rozpoczęło wykonywanie badań

w kierunku SARS-CoV-2 już 13 marca 2020 r.



Działalność laboratoryjna w związku z epidemią 
COVID-19

 Przez okres ok. 3 miesięcy było to jedyne laboratorium na

terenie województwa opolskiego wykonujące badania

w tym zakresie.

 Możliwe było wówczas wykonanie do 48 badań na dobę.

 W celu zwiększenia przepustowości laboratorium

zakupiono dodatkowy sprzęt do diagnostyki wirusa

SARS–COV-2 i dzięki temu obecnie możemy wykonywać

do 300 badań na dobę.



Działalność laboratoryjna w związku z epidemią 
COVID-19
 Laboratoria wykonujące badania w kierunku potwierdzenia 

zakażenia SARS-CoV – 2 na terenie województwa 

opolskiego:

- laboratorium w WSSE w Opolu,

- laboratorium w Szpitalu w K – Koźlu,

- laboratorium w USK w Opolu,

- laboratorium w Szpitalu Wojewódzkim,

- laboratorium w Szpitalu w Nysie

 oraz laboratoria zewnętrzne. 



Działalność laboratoryjna w związku z epidemią 
COVID-19

 Laboratorium WSSE w Opolu z chwilą rozpoczęcia 

badań pracowało 7 dni w tygodniu, w systemie 

całodobowym. 

 Do 30 września 2021 r. w ramach nadzoru wykonało 

44 443 badania w kierunku SARS-CoV-2.



Działalność laboratoryjna w związku z epidemią 
COVID-19 - sekwencjonowanie

 WSSE w Opolu od 24.02.2021 do 30.09.2021 r. wysłała do

sekwencjonowania 668 próbek (do NIZP PZH-PIB, wsse),

otrzymano 632 wyniki.

 Z przesłanych do badań próbek wyodrębniono:

 wariant Alpha - 438

 wariat Beta - 2

 wariant Gamma - 1

 wariant Delta – 79

 wariant dziki - 58

 inny nieokreślony wariant - 5

 niepowodzenie sekwencjonowania  - z nieznanych 

przyczyn nie można było określić wariantów wirusa – 49 



Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
związku z epidemią COVID-19

 Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. opolskiego w związku 

z wystąpieniem epidemii COVID-19 prowadzi stały nadzór 

epidemiologiczny mający na celu ograniczenie zakażeń 

koronawirusem. 

 W ramach realizowanych działań w 2021 r. do dnia 

30.09.2021 przeprowadzono 57 144 wywiadów 

epidemiologicznych.



Działalność w zakresie COVID-19 – systemy 
teleinformatyczne

 EPIBAZA (wcześniej GISK – NET) – dane dotyczące chorób 

zakaźnych objętych ustawą o chorobach zakaźnych (wywiady, 

dane statystyczne, NOP), system umożliwia gromadzenie 

danych dotyczących nadzoru epidemiologicznego 

i bezpieczeństwa żywności

 SRWE – System rejestracji wywiadów epidemiologicznych 

(w tym ogniska)

 EWP – Ewidencja Wjazdu do Polski – system gromadzenia 

danych całościowych dotyczących COVID – 19, np. zlecenia 

badań, szczepienia, nałożenie kwarantanny/izolacji, kontakty

 SEPIS – System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej –

wywiady, zgłoszenia, NOP-y, ogniska (system w trakcie 

tworzenia).



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 Od początku uruchomienia badań, WSSE w Opolu

organizuje system poboru wymazów na terenie

województwa opolskiego przez zespoły wymazowe oraz

wyposaża zespoły w niezbędny sprzęt oraz środki

ochrony indywidualnej.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia w zakresie 

pobierania próbek w kierunku SARS-CoV-2 dla:

 pielęgniarek/pielęgniarzy epidemiologicznych 

 policji

 służby więziennej

 żołnierzy WOT

 pracowników ZOL-i, DPS-ów, hospicjów 



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W celu zapobiegania ogniskom zakażeń w placówkach 

opieki społecznej, ZOL-ach, hospicjach, ośrodkach/ 

domach dla osób bezdomnych oraz placówkach 

opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, pobierane były 

wymazy w kierunku SARS-CoV-2 od pensjonariuszy 

i pracowników. 

 Obecnie badania wykonywane są w tych placówkach 

w przypadku osób nowo przyjmowanych i w ogniskach 

zakażeń.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

mieszkańcom Opolszczyzny, Państwowa Inspekcja

Sanitarna woj. opolskiego wydaje rekomendacje

w zakresie warunków organizacji imprez masowych

z udziałem publiczności (imprezy sportowe i kulturalne),

zgromadzeń i opinii dotyczących uroczystości/spotkań

organizowanych w ramach obowiązków służbowych.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W ramach działalności zapobiegawczej, pracownicy 

PSSE uczestniczyli w prowadzonych procesach 

dekontaminacji obiektów po wystąpieniu ogniska 

zakażeń (m.in. w domach pomocy społecznej) oraz po 

wygaszeniu działalności izolatorium. 



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 Pracownicy PSSE i WSSE podejmowali działania w trakcie 

trwania i wygaszania ognisk epidemicznych 

w placówkach leczniczych i opiekuńczych oraz edukacyjno -

wychowawczych naszego województwa (działania kontrolne, 

profilaktyczne, edukacyjne).

 Ponadto prowadzili szereg działań informacyjno –

edukujących, zarówno w stosunku do osób indywidualnych, 

jak i instytucji.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

oraz 2021/2022 i powrotem do nauki w trybie

stacjonarnym pracownicy Inspekcji Sanitarnej wydawali

opinie sanitarne w sprawie zmiany trybu

nauki/zawieszenia zajęć dla żłobków, przedszkoli i szkół.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W 2020 r. wpłynęło 364 wniosków w zakresie zmiany 

trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalne lub 

hybrydowe, w tym:

- ze szkół  - 255

- z przedszkoli – 96

- ze żłobków – 13

 Wydano 352 opinie pozytywne (wyrażających zgodę)

oraz 12 opinii negatywnych.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W 2021 r. (do 11.10.2021 r.) wpłynęło 299 wniosków 

w zakresie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na 

zdalne lub hybrydowe, w tym:

- ze szkół  - 115

- z przedszkoli – 156

- ze żłobków – 28

 Wydano 299 opinii pozytywnych (wyrażających zgodę)

oraz 0 opinii negatywnych.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 W ramach działalności zapobiegawczej, Państwowa

Inspekcja Sanitarna realizowała wraz z Kuratorium Oświaty

w Opolu przedsięwzięcie pod nazwą:

Ogólnopolska akcja bezpłatnego i dobrowolnego

testowania nauczycieli w kierunku SARS-Cov-2

 W związku z prowadzoną akcją pracownicy inspekcji opracowali

harmonogram poboru próbek, ustalali trasy dla karetek wymazowych,

godziny poboru w poszczególnych placówkach, opracowali list osób do

wymazów, przygotowali zlecenia na badania, organizowali punkty

poboru w placówkach szkolnych, wydawali środki ochrony

indywidualnej dla żołnierzy WOT oraz koordynowali pracę pobierania

wymazów w placówkach szkolnych.



Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 I ETAP w dniach 11-17.01.2021 r. - badania nauczycieli 

klas I-III szkół podstawowych i specjalnych oraz 

pracowników administracyjnych tych placówek przed 

ponownym uruchomieniem szkół: ogółem przebadano 

3382 osoby, dodatnie wyniki stwierdzono u 4% badanych.

 II ETAP  w dniach 08-12.02.2021 r. – ponowne badania 

nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i specjalnych: 

przebadano 749 osób, dodatnie wyniki stwierdzono u 2%.

 W ramach II etapu  w dniach 15-19.02.2021 r. –

przeprowadzono także badania nauczycieli i opiekunów 

przedszkoli i żłobków: przebadano 557 osób, dodatnie 

wyniki badań stwierdzono u 3%.





Działalność zapobiegawcza w zakresie COVID-19

 Współpracowano ze służbami mundurowymi (policja,

straż, wojsko) w zakresie wymiany informacji i wsparcia

działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. opolskiego,

m.in. podczas kontroli realizacji wprowadzonych

obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią SARS-

CoV-2 (Policja) oraz pobierania wymazów (wojsko).



Działalność szkoleniowa w zakresie COVID-19
 Przed wystąpieniem epidemii i w trakcie jej trwania, 

pracownicy PIS województwa opolskiego prowadzili 

działalność szkoleniową i edukacyjną dla personelu 

medycznego. 

 We wszystkich powiatach przeprowadzono szkolenia, m. in. 

dla:

- lekarzy i pielęgniarek w zakresie obowiązujących procedur i możliwości 

oraz zasad diagnostyki,

- pielęgniarek epidemiologicznych szpitali z terenu województwa 

opolskiego, pielęgniarek i lekarza z Centrum Opieki Paliatywnej 

„Betania”, członków Zespołu Ratownictwa Medycznego w Opolu, 

pracowników medycznych służby więziennej,

- pracowników SPZOZ Kędzierzyn-Koźle w związku z przygotowaniem 

funkcjonowania jednoimiennego szpitala zakaźnego,

- oraz pracowników DPS-ów.



Działalność szkoleniowa w zakresie COVID-19

 Zrealizowano szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek

oświatowych dotyczące profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2

na początku epidemii oraz w związku z powrotem uczniów

do szkół od września 2020 r. (we współpracy

z Opolskim Kuratorem Oświaty).

 Łącznie przeprowadzono 40 szkoleń, w których

uczestniczyły 1873 osoby.



Działalność szkoleniowa w zakresie COVID-19

 Na terenie poszczególnych powiatów organizowano 

szkolenia dla przedstawicieli organów administracji 

zespolonej, urzędów miast i gmin oraz instytucji 

państwowych, m.in. straży pożarnej, policji, WKU, 

dyrektorów DPS, personelu obsługującego izolatoria oraz 

kierownictwa i kierowców PKS. 

 Łącznie 41 szkoleń dla 956 osób.



Działalność szkoleniowa w zakresie COVID-19

 Zorganizowano także spotkania edukacyjno-

informacyjne, pogadanki, instruktaże dla

pracowników placówek oświatowych i uczniów,

organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

uczestników Uniwersytetu III wieku, społeczności

lokalnej, przedstawicieli placówek handlowych

wprowadzających do obrotu środki spożywcze i innych

zakładów pracy.

 Łącznie 503 formy edukacji dla 1866 osób.



Działalność edukacyjna w zakresie COVID-19

 Podczas przebiegu wypoczynku letniego dzieci

i młodzieży pracownicy PSSE realizowali kampanię

wojewódzką pn. „Bezpieczne wakacje 2021”.

 W ramach kampanii przeprowadzono 135 spotkań

edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, szczególnie

dotyczącej profilaktyki zakażeń koronawirusem.

 Działaniami objęto 2 089 osób.



Działalność edukacyjna w zakresie COVID-19

Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” 

 W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Opolskiego Państwowa Inspekcja

Sanitarna woj. opolskiego wzięła udział

w upowszechnianiu oraz promowaniu cyklu 7 filmów

edukacyjnych stworzonych w ramach projektu „Opolskie

przeciw COVID-19”, m.in. na Facebooku WSSE w Opolu

i Facebookach powiatowych stacji sanitarno -

epidemiologicznych opublikowano 14 postów, które

dotarły do 1.623 osób.



Działalność medialna w zakresie COVID-19

 Prowadzono działalność medialną - wypowiedzi dotyczyły 

aktualnej sytuacji epidemicznej w woj. opolskim i kraju, 

obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikających 

z nich nakazów, zakazów i ograniczeń, wytycznych MZ 

i GIS dla poszczególnych podmiotów. 

 Opracowywano komunikaty na temat ogólnej sytuacji 

epidemicznej na terenie woj. opolskiego dla lokalnych 

mediów województwa opolskiego. 



Działalność medialna w zakresie COVID-19

 Działalność informacyjną prowadzono również poprzez 

strony internetowe Stacji i media społecznościowe 

(FACEBOOK) - umieszczano na bieżąco informacje 

zawierające porady i instrukcje dotyczące zasad higieny 

i profilaktyki SARS-CoV-2.

 W 2021 r. opublikowali 1.511 postów/infografik związanych 

z tematyką SARS-CoV-2 na portalach społecznościowych -

Facebook WSSE w Opolu i PSSE województwa opolskiego 

(534.722 internautów).



Działania promujące szczepienia przeciw 
COVID – 19



Działania promujące szczepienia przeciw 
COVID – 19



Kampanie promujące szczepienia przeciw 
COVID – 19 

 Kampania #SzczepimySię

 Kampania #ostatnia prosta

 Na Facebooku WSSE w Opolu oraz powiatowych stacji

sanitarno – epidemiologicznych woj. opolskiego, od

stycznia 2021 roku do chwili obecnej umieszczono 932

posty.



Kampanie promujące szczepienia przeciw 
COVID – 19 



Kampanie promujące szczepienia



Kampanie promujące szczepienia



Kampanie promujące szczepienia



Działania podjęte celem wzmocnienia kadrowego

 W związku z sytuacją epidemiczną na terenie innych

województw, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

woj. opolskiego pomagali PSSE w Gliwicach, Warszawie,

Nowym Sączu, Busku Zdroju. Praca ich polegała głównie na

przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych.



Działania podjęte celem wzmocnienia kadrowego

 Na początku trwania epidemii wzmocniono obsadę PSSE

i WSSE w Opolu poprzez oddelegowanie do pracy

pracowników merytorycznych z jednostek Administracji

Zespolonej i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Osoby te zaangażowane były do pomocy m.in. w pisaniu

decyzji dotyczących kwarantanny, pisaniu zleceń na badania,

obsługi systemu EWP i innych prac biurowych.



Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w związku z epidemią COVID-19

Wyróżnienie dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

woj. opolskiego - Honorowa Opolska Nagroda Jakości

 Opolska Izba Gospodarcza zorganizowała w 2020 roku XVII

edycję konkursu pn. ”Opolska Nagroda Jakości” dla lokalnych

przedsiębiorstw jak również placówek oświatowych

i samorządowych.

 Ubiegłoroczną Honorową Opolską Nagrodę Jakości

otrzymała Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. opolskiego

jako wyraz wdzięczności dla pracowników inspekcji za trud

poniesiony w walce z pandemią.



Podsumowanie

 W związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2

(COVID-19) w woj. opolskim i w Polsce konieczne

jest w dalszym ciągu podejmowanie jak najszerszych

i najskuteczniejszych działań związanych

z zapobieganiem i zwalczaniem zachorowań na

COVID-19.



Podstawowa strategia działań walki z chorobą 
opiera się na zasadzie DDM:



Dziękuję za uwagę


