Załącznik
do Zarządzenia 13/2020
Dyrektora WSSE w Krakowie
z dnia 25 marca 2020 r.

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W
WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)), w trosce o bezpieczeństwo Państwa
i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Wojewódzkie Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie – zwanej dalej „WSSE w Krakowie” – podjąłem decyzję o ograniczeniu
z dniem 25 marca 2020 r. realizacji zadań statutowych WSSE w Krakowie.
Oznacza to, że WSSE w Krakowie:
1) zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów;
2) zawiesza się wykonywanie badań za wyjątkiem badań w kierunku COVID-19 oraz badań
związanych z lokalnymi ogniskami epidemicznymi a także badań w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi;
3) realizowane będą przede wszystkim zadania związane z:
a) zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii,
b) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi,
c) lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niż SARS-CoV-2,
d) ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności,


i zapewnienia w tym zakresie niezbędnej pomocy obywatelom.

Kontakt z WSSE w Krakowie będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej,
telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

W związku z epidemią do Państwa dyspozycji uruchomiony został
specjalny adres e-mail:

koronawirus@wsse.krakow.pl
Do
1)
2)
3)
4)

Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do WSSE w Krakowie:
adres: ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
ePUAP: /wssekrakow/skrytka
adres e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
Punkt informacyjny – Dziennik Podawczy, tel.: 12 25 49 555

Kontakt osobisty z pracownikami WSSE będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum
osobistych wizyt w WSSE w Krakowie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem
strony internetowej WSSE w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/ .
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
lek. wet. Jarosław Foremny
Dokument podpisany elektronicznie

