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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Na początku ubiegłego tygodnia, głównie na terenach górskich i w strefie brzegowej, wiał silny wiatr.
Pod koniec analizowanego okresu zanotowano przymrozki, które obejmowały cały kraj. W nocy
z niedzieli na poniedziałek w Jakuszycach odnotowano -16°C. Lokalnie obserwowane były opady śniegu.
W analizowanym okresie nie odnotowano zgonów z powodu wychłodzenia. Z powodu zatrucia tlenkiem
węgla zmarła 1 osoba. Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 29 przypadków zgonu
w wyniku wychłodzenia, natomiast Państwowa Straż Pożarna od 1 października zarejestrowała
37 zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla.
Komentarz:
Na początku tygodnia spodziewać się można przymrozków na terenie całego kraju. Stopniowo
obserwowane będzie ocieplenie.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19
Ogółem w Polsce (stan na 22.03) odnotowano 649 potwierdzone przypadki zachorowań na COViD-19,
z czego 7 osób zmarło (odpowiednio w województwie: mazowieckim – 147, łódzkim – 106, dolnośląskim
– 79, śląskim – 66, lubelskim – 39, wielkopolskim – 36, podkarpackim – 29, warmińsko-mazurskim – 22,
kujawsko-pomorskim – 18, małopolskim – 24, pomorskim – 17, opolskim – 14, zachodniopomorskim –
12, lubuskim – 11, świętokrzyskim – 7 i podlaskim – 6). Hospitalizowano 1084 osoby, w kwarantannie
domowej znajduje się 48632 osoby, 80348 osób zostało zgłoszonych do kwarantanny po powrocie
do kraju, a pod nadzorem epidemiologicznym przebywa 58826 osób. W minionym tygodniu
odnotowano 511 przypadków zarażeń, w tym 4 zgony.
W piątek (20.03) Prezes Rady Ministrów poinformował o wprowadzeniu rozporządzeniem Ministra
Zdrowia na terenie Polski stanu epidemii. Zawieszono zajęcia edukacyjne w szkołach do Świąt
Wielkanocnych – lekcje w tym czasie będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe. Podwyższono
kary za złamanie kwarantanny.
W minionym tygodniu regularnie odbywały się posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, odstąpiono od czynności
kontrolnych wobec pojazdów, realizujących międzynarodowy transport drogowy towarów. Zgodnie
z opinią Głównego Inspektora Sanitarnego, zaprzestano czynności związanych z pomiarem temperatury
wobec osób realizujących ww. przewozy. Zapadła również decyzja o otwarciu kolejnych przejść
granicznych i zmianie charakteru kilku już działających. Granicę z Czechami można przekroczyć
na 3 nowych przejściach, a granicę z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na 4 przejściach
drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu.
Jednostki PSP wspomagały działania innych służb w zakresie organizacji przyszpitalnych polowych
izb przyjęć na bazie namiotów PSP oraz w pomiarze temperatury podróżnych wjeżdżających do Polski.
W okresie 15-22 marca odbywały się rejsy operacji Lot do domu, w ramach której do kraju 253
samolotami przyleciały 34083 osoby. Od poniedziałku (16.03) zawieszone zostały loty wewnątrzkrajowe.
Na terenie kraju wydzielone siły i środki SZ RP realizowały zadania przy wsparciu administracji publicznej
w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym.


ZACHOROWANIA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ W POLSCE
Od 8 do 15 marca zarejestrowano w Polsce ogółem 158.677 zachorowań i podejrzeń zachorowań
na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 51,7 na 100 tys. ludności (spadek o 27,07). Odnotowano
7 zgonów z powodu grypy. Spadek zapadalności odnotowano we wszystkich województwach oprócz
woj. świętokrzyskiego oraz we wszystkich grupach wiekowych.
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