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W ostatnim czasie docierają do mnie głosy mieszkańców Krynicy-Zdrój, którzy 

z wielkim niepokojem przyjęli wiadomość z zeszłego tygodnia o utworzeniu w ich 

miejscowości izolatoriów dla osób chorych lub z podejrzeniem COVID-19. Początkowo w 

Krynicy-Zdroju miało być ulokowanych 5 izolatoriów, jednak część z nich nie spełniała 

wymagań sanitarnych i trzeba było zrezygnować i zredukować do dwóch. 

Na dzień dzisiejszy w Krynicy-Zdroju utworzono dwa izolatoria tj . w Nowym Domu 

Zdrojowym i Sanatorium MSWiA dawnym Continental. Pierwszy z nich będzie prowadzony 

przez krynicki Szpital im. dr. Józefa Dietla, a drugi przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Nowym Sączu. Najbliższy szpital jednoimienny czyli Szpital Uniwersytecki oraz 

Szpital Zakaźny znajdują się w Krakowie blisko 140 kilometrów od Krynicy. Pokonanie tej 

drogi zajmuje blisko 2 godziny. 

Mieszkańcy obawiają się, że ta decyzja wpłynie na upadek miejscowości, która jako 

Perła Polskich Uzdrowisk żyje z turystyki. Poniesione straty będą bardzo trudne do 

odbudowania przez wiele kolejnych miesięcy, a nawet lat. Dlatego też przygotowali specjalną 

petycję w tej sprawie, którą można znaleźć pod linkiem: 

https://www .petycjeonline.com/protest_przeciwko _ utworzeniu_ w _krynicy-

zdroju _izolatoriow _ do _leczenia_ wirusa_ covid-19 

Oczywiście rozumiem, że w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa w Polsce należy 

tworzyć takie miejsca, gdzie osoby zakażone nie wymagający leczenia szpitalnego, będą mieli 

zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną oraz wyżywienie. Nie mniej jednak miejsce 

ulokowania tych izolatoriów w Krynicy-Zdroju budzi moje wątpliwości podobnie jak 

u mieszkańców i władz miejskich. 

w związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. Na jaki okres została zawarta umowa na ulokowanie izolatoriów w Krynicy

Zdroju? 

2. Czy ilość 5 izolatoriów w Krakowie nie jest wystarczająca? 



3. Jakie argumenty zadecydowały o ulokowaniu izolatoriów właśnie w Krynicy

Zdroju? 

4. Co się stanie jeśli stan zdrowia pacjentów pogorszy się i będzie wymagał 

natychmiastowej hospitalizacji skoro do Szpitala Uniwersyteckiego 

(jednoimiennego) jest ponad 2 godziny drogi? 

5. Czy planowane jest utworzenie jeszcze innych izolatoriów w Małopolsce oprócz 

Krakowa i Krynicy-Zdroju? Jeśli tak to gdzie? 

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej. 

Z poważaniem 
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