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POWIATOWEGO ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W OLEŚNICY  

Informujemy, że na godz. 18.00  na terenie powiatu oleśnickiego odnotowano dotychczas 157 

przypadków zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2. Liczba aktywnych zakażeń wynosi 133  

(osoby faktycznie pozostające zakażone ).  

W dniu dzisiejszym odnotowano 3 zakażenie wirusem u mieszkańców powiatu.  

Wśród zakażonych jest 2 mieszkańców  miasta Oleśnica oraz mieszkaniec gminy Bierutów.  

Dziś odnotowano również 3 ozdrowienia: 2 mieszkańców miasta Oleśnica oraz mieszkaniec 

gminy Oleśnica. Hospitalizowanych jest obecnie 8 mieszkańców powiatu oraz 9 osób przebywa  

w izolatoriach. 

 

Zakażeni w poszczególnych gminach powiatu oleśnickiego 

miasto Oleśnica - 50 gmina Oleśnica - 21 gmina Twardogóra – 9 gmina Syców - 16 

gmina Dobroszyce – 30 gmina Bierutów - 5 gmina Międzybórz – 0 gmina Dziadowa Kłoda - 2 

 

                                 LICZBA ZAKAŻONYCH OGÓŁEM    - 157 osób 

                       LICZBA OZDROWIEŃ OGÓŁEM         - 17 osób 

                       LICZBA ZGONÓW OGÓLEM     - 7 osób 

Nadzorem epidemiologicznym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy 

objętych jest 175 mieszkańców powiatu.  

Na chwilę obecną na podstawie decyzji wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Oleśnicy poddanych kwarantannie jest 296 mieszkańców powiatu oleśnickiego.  

Są to mieszkańcy poszczególnych gmin: 

➢ m. Oleśnica – 75 osób 

➢ gm. Oleśnica – 82 osoby 

➢ gm. Twardogóra – 16 osób 

➢ gm. Syców – 36 osób 

➢ gm. Bierutów – 15 osób 

➢ gm. Dobroszyce – 61 osób 

➢ gm. Międzybórz – 8 osób 

➢ gm. Dziadowa Kłoda – 3 osoby 
 

W związku z powrotami z zagranicy mieszkańców powiatu oleśnickiego na obowiązkowej  
14-dniowej kwarantannie znajduje się obecnie 123 osób ( liczba to obejmuje również osoby 
zamieszkujących wspólnie w jednym lokalu z osobą objętą kwarantanną). 

 
Poniżej wykaz aktualnych nr telefonów 

do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnicy. 
tel. 071/ 314 20 34 wew. 21, 22 i 23 do godz. 15.00 

tel. kom. 512 703 116 
tel. kom. 512 703 376 
tel. kom. 505 092 898 

            Przewodniczący 



     Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
                w  Oleśnicy 
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