
 

 
 
 
 

APEL 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski  

oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 
w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19 

DDM – DEZYNFEKACJA, DYSTANS, MASECZKI 
Kraków, 14 października 2020 r. 

 
Druga fala światowej pandemii COVID-19 z impetem uderzyła w nasze zdrowie i gospodarkę. Dzisiaj mierzymy 
się nie tylko z największym globalnym kryzysem, który łącznie z jego dotkliwymi następstwami może potrwać 
nawet kilka lat, ale także z kryzysami regionalnymi, lokalnymi, branżowymi (turystyka, przemysł czasu wolnego, 
kultura, rozrywka) i wynikającymi z nich dramatami przedsiębiorców, pracowników i rodzin. 

Wszyscy wiemy jak dewastujące skutki dla gospodarki budżetu państwa i samorządów niesie wprowadzenie 
kolejnego zamknięcia gospodarki. Wiemy także jakie negatywne, dotkliwe skutki dla całego społeczeństwa 
(materialne, duchowe, społeczne) niosą za sobą zamknięcie przedsiębiorstw, urzędów, szkół, instytucji kultury, 
zakazy w podróżowaniu, organizacji uroczystości – świąt, ślubów, pogrzebów. 

Wiemy także, że naszego państwa (jak każdego innego) nie stać na kolejny lockdown oraz wprowadzanie 
kolejnych ogólnopolskich Tarcz Finansowych, Antykryzysowych, sektorowych, samorządowych – regionalnych  
i lokalnych, wypłacanie zasiłków. Z obawą patrzymy na kolejne państwa europejskie uderzone z ogromną siłą 
drugą falą pandemii, skutkującą skrajnie radyklanymi obostrzeniami, w tym u naszych południowych sąsiadów, 
którzy wprowadzili stany wyjątkowe. 

Obawiamy się, że pracująca już ponad siły i możliwości służba zdrowia, służby epidemiologiczne nie poradzą 
sobie z lawinowym wzrostem chorych, szczególnie wymagających hospitalizacji ratującej życie. 
 
W tej dramatycznej sytuacji Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa ogólnopolska 
organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w 20 regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów  
i województw - oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apelują do Rządu o podjęcie wszelkich 
natychmiastowych, radykalnych działań celem zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19, na czele 
z udzieleniem pomocy służbie zdrowia, a w konsekwencji uniknięcie lockdownu, który uderzy w państwo  
i społeczeństwo, a najmocniej w najsłabszych – osoby starsze, schorowane oraz rodziny najuboższe. 
 
Apelujemy do Parlamentarzystów, Marszałów, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych - 
wszystkich osób sprawujących mandat publiczny - o podjęcie w swoim zakresie wszelkich działań 
przeciwstawiających się drugiej fali pandemii. Konieczne jest przeprowadzenie kampanii informacyjnych 
w mediach lokalnych, na stronach internetowych (w tym instytucji kultury, spółek komunalnych, klubów 
sportowych, itp.) dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego, stosowania przez wszystkich obywateli 
najprostszych środków ochrony przed koronawirusem – DDM – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki.  
Prosimy, aby wszystkie osoby publiczne nie tylko przestrzegały podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie 
pandemii, ale dawały dobry przykład w swoich społecznościach lokalnych i regionalnych oraz aktywnie wsparły 
tę kampanię w mediach społecznościowych, podczas spotkań i rozmów. 
 
Apelujemy, aby w czasie powszechnego zagrożenia zachować odpowiedzialność, odłożyć doraźne spory dla 
dobra wspólnoty i bezpieczeństwa naszych bliskich, wspólnot lokalnych i regionalnych oraz przyszłości Polski. 
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Otrzymują: 
1. Prezes Rady Ministrów 
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