
Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania 
się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 
Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie 
świętokrzyskim” realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego z 5 podmiotami 
leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa  projektu: „Stop  wirusowi!  Zapobieganie  rozprzestrzeniania  się  COVID-19  
w województwie świętokrzyskim” 

Numer  i  nazwa  Osi  priorytetowej: RPSW.09.00.00  Włączenie  społeczne  i  walka  z
ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Miejsce  realizacji: Świętokrzyskie  Centrum  Ratownictwa  Medycznego  i  Transportu
Sanitarnego

Wartość projektu:

 Ogółem: 12 168 555,64 zł

 Dofinansowanie: 11 433 327,27 zł

 Wkład własny: 735 228,37 zł

Cele projektu i planowane efekty: 

Zwiększenie  dostępności  do  testów  na  obecność  wirusa  SARS-CoV-2  dla  pracowników
ochrony zdrowia oraz pacjentów (min. 2050K i 1950M) oraz do informacji o profilaktyce
zarażeń  SARS-Cov-2  do  mieszkańców  województwa  świętokrzyskiego  poprzez  pomoc
psychologiczną,  poradnictwo  specjalistów  z  różnych  dziedzin,  działania  informacyjno-
edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium
Regionalnego  Centrum  Naukowo-Technologicznego  w  maszyny  i  wyroby  medyczne
niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie
bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego (RCNT, Wojewódzki Szpital Zespolony
w  Kielcach,  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  św.  Rafała  w  Czerwonej  Górze,
Świętokrzyskie  Centrum  Psychiatrii  w  Morawicy,  Świętokrzyskie  Centrum  Rehabilitacji,
Świętokrzyskie  Centrum  Ratownictwa  Medycznego  i  Transportu  Sanitarnego)  i  innych
podmiotów leczniczych z terenu województwa (WOMP, ŚCO). Wyposażenie placówek w
niezbędny  sprzęt  i  środki  ochrony  pracowników  a  także  wzrost  świadomości  z  zakresu



profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-
Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Dodatkowo zaplanowano wsparcie psychologiczne
dla pracowników wyżej wymienionych placówek, narażonych na silny stres związany z pracą
w warunkach epidemii. 

Okres realizacji: 01.03.2020 do 31.12.2020

Krótki  opis: Zadanie  polega  na  wsparciu  ŚCRMiTS  oraz  jego  personelu  w  liczbie  823
(157K,  666M)  w  zakresie  zakupu  niezbędnych  środków  ochrony  indywidualnej
pracowników: maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, okulary, termometry itp. oraz
produktów do dezynfekcji. Ponadto zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego - urządzeń
do zamgławiania karetek.

Planowane efekty:

1. Doposażenie  ŚCRMiTS   w   niezbędne  środki  ochrony  indywidualnej:  maski,
kombinezony, fartuchy, rękawiczki jednorazowe, termometry.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego ŚCRMiTS poprzez 
zakup niezbędnych środków do dezynfekcji.

3. Doposażenie ŚCRMiTS w sprzęt medyczny, poprzez zakup urządzeń do 
zamgławiania karetek 
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