KOMENDA GŁÓWNA
STRAŻY GRANICZNEJ
ZARZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r.

KG-CU-IV.072.3.2020

Pani Małgorzata Jaźwińska
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Szanowna Pani,
odnosząc się do Państwa korespondencji dotyczącej sytuacji cudzoziemców przebywających
w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz kwestii zwolnienia tych osób z detencji,
w szczególności osób należących do grup szczególnie wrażliwych, a także podjęcia dodatkowych działań
prewencyjnych na terenie ośrodków minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, poniżej
przesyłam informacje będące w Państwa zainteresowaniu.
Na wstępie pragnę podkreślić, że kwestie dotyczące cudzoziemców przebywających
w strzeżonych ośrodkach w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są bardzo istotne dla Straży
Granicznej. Mając na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie osób przebywających w detencji przed
zagrożeniem, jakim jest wspomniany wirus, we wszystkich ośrodkach wprowadzono - w oparciu
o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA - ujednolicony tryb postępowania, jako
następstwo wdrożenia w dniu 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu
20 marca 2020 roku stanu epidemii.
Wszystkie podjęte i podejmowane przez Straż Graniczną działania w przedmiotowej kwestii
mają na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się nowego typu koronawirusa SARS-CoV-2, oraz
minimalizowanie skutków zagrożenia zakażeniem. Procedury wdrożone wobec cudzoziemców
przebywających w strzeżonych ośrodkach to m.in.:
 obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich wobec cudzoziemców zatrzymanych, jeszcze
przed ich umieszczeniem w ośrodku (w przypadku symptomów choroby podejmowane są dalsze
kroki, jak wobec obywateli RP),
 po przyjęciu cudzoziemca do strzeżonego ośrodka i ponownym jego przebadaniu, cudzoziemiec
jest umieszczany w warunkach izolacyjnych celem obserwacji przez personel medyczny,
 wszystkim osobom przebywającym w strzeżonym ośrodku oraz każdej osobie wchodzącej do
ośrodka mierzona jest temperatura,
 wobec cudzoziemców przebywających w strzeżonym ośrodku dokonywany jest, co najmniej raz
dziennie, profilaktyczny pomiar temperatury ciała,
 czynności personelu strzeżonego ośrodka wymagające bezpośredniego kontaktu
z cudzoziemcami ograniczono do niezbędnego minimum,
 wprowadzono zakaz przyjmowania wizyt z zewnątrz, rekompensując je zwiększonym dostępem
do alternatywnych środków komunikacji, tj. internet, „wirtualne widzenia” (poprzez
komunikator internetowy), telefon.
W trosce o wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny, w miejscach detencji wprowadzono
codzienną dezynfekcję części wspólnych obiektu przy użyciu środków do dezynfekcji powierzchni.
Cudzoziemcom, funkcjonariuszom SG, pracownikom i personelowi medycznemu, a także personelowi
sprzątającemu, zapewniono odpowiednie preparaty dezynfekcyjne oraz środki higieniczne, w tym
maseczki ochronne i rękawiczki.

Odnosząc się do rozpowszechniania informacji co do COVID-19 informuję, że każdy
cudzoziemiec przebywający w detencji jest informowany - w języku dla nich zrozumiałym o koronawirusie SARS-CoV-2, w szczególności co do zasad przestrzegania higieny, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, wraz z omówienie i demonstracją techniki
mycia rąk, dezynfekowania rąk, sposób zakładania i zdejmowania maseczek itp.
Ponadto, wprowadzono całkowity zakazu widzeń (w sposób bezpośredni), jako niezbędny
środek prewencyjny, mający na celu izolację przed czynnikami zewnętrznymi, tym samym nie
dopuszczeniem do zakażenia koronawirusie SARS-CoV-2. Powyższa procedura aktualnie uniemożliwia
cudzoziemcom przebywającym w strzeżonych ośrodkach widzeń z osobami bliskimi, a także
organizacjami pozarządowymi, stąd - biorąc pod uwagę chęć jak najlepszego zabezpieczenia praw
osadzonych - podjęto wszelkie niezbędne kroki aby zintensyfikować kontakt cudzoziemców osobami
bliskimi przy użycia komunikatora internetowego (wirtualne widzenia).
Odnosząc się do możliwości zagwarantowania cudzoziemcom w detencji odpowiedniego
dystansu poprzez modyfikację sposobu wydawania posiłków, a także zapewnienie osobnych pokojów,
informuję, że nie ma możliwości zapewnienia każdemu cudzoziemcowi osobnego pomieszczenia.
Jednakże, analizując stan aktualnego obłożenia miejsc w strzeżonych ośrodkach należy zauważyć
niewielki stopień wykorzystania (obłożenia) miejsc w tych ośrodkach, w szczególności w strzeżonych
ośrodkach dla cudzoziemców o profilu rodzinnym (grupa wrażliwa), który utrzymuje się na bardzo
niskim poziomie (ok. 20% a nawet niższym). Niski stopień wykorzystania miejsc w ośrodkach
detencyjnych zapewnia warunki do zachowania odpowiedniego dystansu. Jeżeli chodzi o sposób
wydawania posiłków, każdy ośrodek dostosował procedury w oparciu o zachowanie zasad higieny
i dystansu między cudzoziemcami.
W kwestii konieczności zwalniania cudzoziemców z detencji w stanie zagrożenia epidemia
obowiązującym na terytorium Polski, pragnę zapewnić, że zasadność pobytu każdego cudzoziemca
w strzeżonym ośrodku jest poddawana bieżącej analizie i ocenie tak, aby w żaden sposób nie naruszyć
przepisów w zakresie zwolnienia cudzoziemca określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku
o cudzoziemcach, a także ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP. Nadmieniam, że aktualnie brak jest nadzwyczajnych rozwiązań legislacyjnych
odnoszących się do kwestii terminów stosowania detencji i procedur ewentualnego zwalniania osób ze
strzeżonego ośrodka w stanie zagrożenia epidemią. Mając na uwadze powyższe informuję, że sam fakt
ogłoszenia stanu epidemii nie wydaje się być samoistnym powodem do zwolnienia cudzoziemców już
umieszczonych w ośrodkach, jako że postanowienia o ich osadzeniu są ważne.
Mając na uwadze zgłoszone przez Państwa zaniepokojenie dotyczące osób osadzonych
w strzeżonych ośrodkach w zaistniałej sytuacji pandemii COVID-19, pragnę jeszcze raz podkreślić, że
Straż Graniczna sprawę każdego cudzoziemca rozpatruje indywidualnie, z najwyższą dbałością
o bezpieczeństwo i kondycję psychiczną cudzoziemców.
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