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Niniejszy dokument to skrócona wersja pierwotnej decyzji, którą można znaleźć na stronie 
internetowej Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej 
www.avi.fi w języku fińskim zgodnie z decyzjami dot. pandemii koronawirusa lub w języku 
szwedzkim zgodnie z Coronadelgivningar. 
 
DECYZJA ZGODNIE Z ART. 16 USTAWY O CHOROBACH ZAKAŹNYCH O OBOWIĄZKOWEJ 
KONTROLI ZDROWOTNEJ W BIURZE HELSINKI SHIPYARD OY 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

12 października 2021 r. Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla 

Finlandii Południowej został poinformowany o wykryciu ognisk choroby 

COVID-19 na obszarze biura znajdującego się przy ulicy Laivakatu 1, 

należącego do Helsinki Shipyard Oy. 

Decyzją Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej z dnia 20 października 2021 r. (ESAVI/35013/2021) 

wszyscy pracownicy przebywający na terenie stoczni Helsinki Shipyard 

Oy są zobowiązani do poddania się badaniu lekarskiemu 

zorganizowanemu przez miasto Helsinki na podstawie art. 14 ustawy o 

chorobach zakaźnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. 

 

 Niniejsze rozporządzenie dotyczy pracowników zatrudnionych przez 

Helsinki Shipyard Oy, podwykonawców Helsinki Shipyard Oy oraz 

pracowników przebywających na terenie stoczni Helsinki Shipyard Oy z 

innych możliwych powodów. 

Biuro Helsinki Shipyard Oy znajduje się w obszarze miasta Helsinki pod 

adresem Laivakatu 1, 00151 Helsinki. 

 

Rozporządzenie ma obowiązywać od 21.10.2021 r. do 31.01.2022 r. 

 

Niniejsza decyzja (ESAVI/37717/2021) rozszerza zakres rozporządzenia 

z dnia 20.10.2021 r. w sprawie obowiązkowego badania lekarskiego 

zgodnie z art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych na wszystkie osoby 

przebywające na terenie zakładu Helsinki Shipyard Oy zgodnie z 

ustaleniami zarządzenia. 

    

http://www.avi.fi/
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UZASADNIENIE 

 

 Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej 

uzyskał opinie w tej sprawie od miasta Helsinki oraz okręgu szpitalnego 

Helsinki i Uusimaa (HUS) 14 października 2021 r. oraz od Narodowego 

Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) 15 października 2021 r. 

Ponadto 1 listopada 2021 r. Regionalny Urząd Administracji Państwowej 

dla Finlandii Południowej zorganizował spotkanie dotyczące współpracy 

z miastem Helsinki. 

WYWIAD 

 Przeprowadzenie wywiadu mogłoby zagrozić realizacji celu niniejszej 

decyzji, a wynikające z tych czynności opóźnienie wyrządziłoby znaczną 

szkodę dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego, dlatego też 

na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy administracyjnej (434/2003) nie 

przeprowadzono wywiadu. 

DECYZJA REGIONALNEGO URZĘDU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DLA FINLANDII 

POŁUDNIOWEJ 

Rozporządzenie  

Zgodnie z art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych Regionalny Urząd 

Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej nakłada 

obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu zorganizowanemu 

przez miasto Helsinki na wszystkie osoby przebywające na terenie 

stoczni Helsinki Shipyard Oy na podstawie art. 14 ustawy o 

chorobach zakaźnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. 

Biuro Helsinki Shipyard Oy znajduje się w obszarze miasta Helsinki 

pod adresem Laivakatu 1, 00151 Helsinki. 

Rozporządzenie jest ważne od 10.11.2021 r. do 31.01.2022 r. 

Niniejsza decyzja zastępuje zarządzenie Regionalnego Urzędu 

Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej wydane w dniu 

20.10.2021 r. (ESAVI/35013/2021) na okres od 10.11.2021 r. do 

31.01.2022 r. zgodnie z art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zgodnie z art. 14 ustawy o chorobach zakaźnych gmina ma obowiązek 

organizowania powszechnych szczepień i kontroli stanu zdrowia w celu 

zapobiegania chorobom zakaźnym. Udział w szczepieniu lub kontroli 

stanu zdrowia jest dobrowolny. 
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 Zgodnie z art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych Regionalny Urząd 

Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej może zdecydować, 

że udział w badaniu lekarskim zgodnie z art. 14 i 15 jest obowiązkowy, 

jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej stanowiącej zagrożenie dla zdrowia publicznego lub choroby 

zakaźnej, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowi 

zagrożenie dla zdrowia publicznego. Decyzja może być skierowana do 

jednej osoby lub kilku osób. 

 Lekarz państwowy odpowiedzialny za choroby zakaźne w gminie lub 

okręgu zdrowia może zadecydować o przeprowadzeniu obowiązkowych 

badań lekarskich u danej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej stanowiącej zagrożenie dla 

zdrowia publicznego lub choroby zakaźnej, co do której istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że stanowi zagrożenie dla zdrowia 

publicznego. 

 Zgodnie z art. 22 ustawy o chorobach zakaźnych osoba, która 

zachorowała lub ma podejrzenie choroby zakaźnej zagrażającej zdrowiu 

publicznemu lub choroby zakaźnej podlegającej kontroli, lub osoba, 

która była narażona na zakażenie taką chorobą, musi przekazać 

prowadzącemu dochodzenie pracownikowi służby zdrowia swoje imię i 

nazwisko, datę urodzenia lub osobisty numer identyfikacyjny, dane 

kontaktowe, gminę zamieszkania i inne potencjalne miejsca pobytu oraz 

wszelkie inne informacje niezbędne do zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się choroby zakaźnej. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej, osoba, która zachorowała lub jest podejrzana o zachorowanie 

na chorobę zakaźną zagrażającą zdrowiu publicznemu lub podlegającą 

kontroli, powinna przekazać pracownikowi służby zdrowia informacje na 

temat sposobu, czasu i miejsca zakażenia oraz nazwiska osób, które 

mogły zostać narażone na zakażenie lub zakażone. 

 Art. 88 ustawy o chorobach zakaźnych odsyła do art. 2 rozdziału 44 

kodeksu karnego (39/1889), który przewiduje karę za nieprzestrzeganie 

środków ochrony zdrowia. Zgodnie z przepisem kodeksu karnego 

osoba, która umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa narusza 

obowiązek nałożony na mocy art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych, 

może zostać skazana na grzywnę lub karę pozbawienia wolności do 

trzech miesięcy za wykroczenie przeciwko ochronie zdrowia. 

 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 ma znaczenie 

społeczne dla zagwarantowania podstawowego prawa obywateli do 

życia i bezpieczeństwa. Identyfikacja źródeł zakażenia i osób 

narażonych na zakażenie oraz zapobieganie dalszym zakażeniom są 

kluczowymi sposobami zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń 

SARS-CoV-2. 

 Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Regionalny Urząd 

Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej na terenie zakładu 
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Helsinki Shipyard Oy w mieście Helsinki wykryto dużą liczbę zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2. W okresie od 18 września do 13 

października 2021 r. w zakładzie Helsinki Shipyard Oy wykryto łącznie 

200 przypadków zachorowania na COVID-19. W zakładzie pracuje około 

1100 osób. W przeszłości w zakładzie Helsinki Shipyard Oy nie 

odnotowano żadnych poważnych ognisk koronawirusa. 

 Zgodnie z raportem przedłożonym w Regionalnym Urzędzie 

Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej w zakładzie Helsinki 

Shipyard Oy wystąpiły problemy z monitorowaniem zakażeń 

koronawirusem. Ponadto osoby pracujące w zakładzie Helsinki Shipyard 

Oy mieszkają w kilku gminach, często we wspólnym mieszkaniu i 

korzystają ze wspólnego transportu. Zakład Helsinki Shipyard Oy 

przeprowadził badania na obecność koronawirusa na terenie zakładu, 

ale liczba przypadków była niewielka, zwłaszcza w obliczu obecnej 

sytuacji epidemiologicznej. 

 Zgodnie z oświadczeniem miasta Helsinki pracownicy migrujący z 

krajów o niskim poziomie szczepień, pracujący w systemie rotacyjnym i 

mieszkający we wspólnych mieszkaniach są w znacznym stopniu 

narażeni na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Przeprowadzanie 

obowiązkowych kontroli stanu zdrowia zależy od danej sytuacji. Dzięki 

kontrolom umożliwiającym wykrywanie infekcji i monitorowaniu ilości 

zakażeń można zapobiegać powstawaniu tzw. łańcucha epidemicznego. 

Na przykład bez obowiązkowej kontroli stanu zdrowia nowi pracownicy 

lub pracownicy narażeni nie mogą być kompleksowo przebadani. 

 Miasto Helsinki w swoim oświadczeniu z dnia 19 października 2021 r. 

powołuje się na ocenę okręgu szpitalnego, zgodnie z którą wysoka 

liczba zakażeń w stoczni stwarza zagrożenie rozprzestrzenienia się 

zakażeń na szerszą społeczność. W świetle przytoczonych danych 

obciążenie opieki szpitalnej w HUS jest obecnie dość znaczne. Liczba 

przypadków COVID-19 podlegających opiece specjalistycznej w HUS 

nadal wzrasta. 18 października 2021 r. liczba pacjentów wzrosła do 55, 

co jest najwyższą liczbą pacjentów od wiosny 2021 r. Na intensywnej 

terapii przebywało 13 osób, ale w związku ze wzrostem liczby 

hospitalizowanych pacjentów już w najbliższych dniach spodziewany 

jest wzrost liczby pacjentów na intensywnej terapii, więc 

prawdopodobnie trzeba będzie ograniczyć liczbę planowanych operacji. 

 Według danych mapy zakażeń koronawirusem prowadzonej przez THL 

z dnia 19 października 2021 r. liczba zachorowań na 100 tys. osób w 

ciągu 14 dni wyniosła 175 na całym obszarze HUS i 218,7 w Helsinkach. 

 Według Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej 

systematyczny i długoterminowy nadzór zdrowotny jest konieczny, aby 

zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w stoczni, co wynika m.in. 

z dużej rotacji pracowników, wyzwań związanych z oceną wiarygodności 

różnych zagranicznych certyfikatów oraz ponownie pojawiających się 

ognisk choroby COVID-19. Ponadto, biorąc pod uwagę trudności 
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napotykane w uzyskiwaniu informacji o osobach narażonych na 

zarażenie i kontrolowaniu rozprzestrzeniania się choroby w inny sposób, 

przeprowadzanie obowiązkowych inspekcji sanitarnych może być 

konieczne w celu zapobiegania infekcji w obecnej sytuacji. 

Zgodnie z protokołem ze spotkania w sprawie współpracy między 

Regionalnym Urzędem Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej a miastem Helsinki, które odbyło się 1.11.2021 r., miasto 

Helsinki zorganizowało inspekcje sanitarne na terenie zakładu Helsingin 

Shipyard Oy w dniach 15.10.2021 r. i 21.10.2021 r. Do dnia 18.09.2021 

r. do Urzędu Miasta Helsinki zgłoszono łącznie 285 przypadków 

koronawirusa. Według władz miasta Helsinki, należy skontaktować się 

jeszcze z 200–400 pracownikami, ponieważ zmienia się pula 

pracowników stoczni. 

 Zgodnie z protokołem ze spotkania kooperacyjnego, decyzja 

Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej wydana na podstawie 

art. 16 ustawy o chorobach zakaźnych mogła być obchodzona m.in. 

przez rejestrowanie niektórych pracowników stoczni jako gości. Na 

spotkaniu kooperacyjnym stwierdzono, że decyzja ESAVI/35013/2021 

wydana przez Regionalny Urząd Administracji Państwowej 20.10.2021 r. 

powinna zostać rozszerzona i doprecyzowana, tak aby miała 

zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terenie zakładu 

Helsinki Shipyard Oy. Miasto Helsinki uznało tę zmianę za słuszną i 

uzasadnioną. 

 Regionalny Urząd Administracji Państwowej utrzymuje, że w celu 

zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19 konieczne jest 

wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w kontroli zdrowia na terenie 

zakładu Helsinki Shipyard Oy oraz objęcie tą decyzją wszystkich osób 

obecnych na terenie zakładu Helsinki Shipyard Oy. Oświadczenia 

składane do Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej dla 

Finlandii Południowej przemawiają za wprowadzeniem obowiązku i 

konieczności przeprowadzania inspekcji sanitarnych. Z oświadczeń 

wynika, że kontrole zdrowotne przeprowadzone już przez Helsinki 

Shipyard Oy i inne środki podjęte w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 nie miały wystarczającego 

wpływu na zapobieganie zakażeniom. Aby zapobiec dalszemu 

rozprzestrzenianiu się infekcji, konieczne jest przerwanie łańcucha 

epidemicznego, dlatego należy go wyraźnie określić i przerwać za 

pomocą środków zapobiegawczych w ramach obowiązkowych inspekcji 

sanitarnych. Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej stwierdza zatem, że nakaz obowiązkowych badań 

lekarskich jest proporcjonalny do celu, jakim jest zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z art. 6 kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 Podczas rozważania wprowadzenia tych środków zapobiegawczych 

wzięto również pod uwagę wpływ tej decyzji na społeczeństwo, 
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gospodarkę, przedsiębiorstwa i korzystanie z praw podstawowych. 

Organizacja i udział w badaniu lekarskim nakłada ograniczenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej i działalności zakładu Helsinki 

Shipyard Oy oraz osób przebywających na jego terenie. Art. 18 

Konstytucji chroni wolność prowadzenia działalności gospodarczej, art. 7 

wolność, nietykalność i bezpieczeństwo osobiste, a art. 10 ochronę 

życia jednostki. Ograniczenie to opiera się na art. 16 ustawy o 

chorobach zakaźnych i zostało wprowadzone w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się zakażeń, zgodnie z art. 6 kodeksu postępowania 

administracyjnego, poprzez nałożenie minimalnych ograniczeń 

niezbędnych do osiągnięcia zmniejszenia liczby zakażeń. Niniejsze 

rozporządzenie ogranicza działania jedynie w zakresie niezbędnym w 

kontekście zmieniającej się i niepewnej sytuacji epidemiologicznej. 

 Rotacja personelu jest powszechne stosowana w stoczniach i odbywa 

się również w Helsinki Shipyard Oy w okresach trzymiesięcznych. 

Rozporządzenie będzie obejmować również przyszłe rotacje 

pracowników i szacuje się, że dzięki przyjęciu postanowienia do dnia 31 

stycznia 2022 r. możliwe będzie monitorowanie wpływu obowiązkowych 

kontroli stanu zdrowia na zapobieganie zakażeniom. Jest to konieczne, 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się poważnej choroby zakaźnej. 

 W świetle powyższego rozporządzenie to jest niezbędne, aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej na terytorium miasta Helsinki w 

zakresie określonym w niniejszym postanowieniu. W rozporządzeniu 

uwzględniono ukierunkowanie ograniczeń na znane źródła zakażenia 

zgodne z oceną ekspercką sytuacji oraz na znane źródła zakażenia, nad 

którymi Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej sprawuje jurysdykcję i które mają istotne znaczenie dla 

sytuacji w zakresie chorób zakaźnych w regionie. Zgodnie z opiniami 

ekspertów przekazanymi do Regionalnego Urzędu Administracji 

Państwowej dla Finlandii Południowej nakaz uczestnictwa w 

obowiązkowych badaniach lekarskich jest konieczny, aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

 Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej 

oświadcza, że będzie monitorować sytuację związaną z epidemią 

COVID-19 na terenie zakładu Helsinki Shipyard Oy również w inny 

sposób. Na tym etapie decyzja o obowiązkowych inspekcjach 

sanitarnych została ustanowiona do 31 stycznia 2022 r., ale w razie 

potrzeby może zostać przedłużona, jeśli do tego czasu sytuacja 

epidemiologiczna nie poprawi się w wystarczającym stopniu. Regionalny 

Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej również 

natychmiast cofnie decyzję, w przypadku braku konieczność jej 

wprowadzenia. 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE 

 Sekcje 7 i 22 Konstytucji (731/1999). 
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 Sekcje 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 60, 88 i 89 Ustawy o chorobach 

zakaźnych (1227/2016). 

 Sekcja 44 Kodeksu karnego (39/1889). 

 Sekcja 1 Dekretu rządowego o chorobach zakaźnych (146/2017). 

ODWOŁANIE  

 Odwołanie od niniejszego rozporządzenie można wnieść do Sądu 

Administracyjnego w Hämeenlinna na podstawie art. 90 ust. 1 o 

chorobach zakaźnych. Wniosek o odwołanie znajduje się w załączeniu. 

WEJŚCIE W ŻYCIE 

 Niezależnie od wszelkich odwołań niniejsza decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu zgodnie z art. 91 ustawy o chorobach 

zakaźnych. 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Laurą Nikunen, 

dyrektorem ds. administracji regionalnej, tel.: 0295 016 000 (wewn.). 

 
kierownik   Kristiina Poikajärvi 
 
 
dyrektor ds. administracji regionalnej  Laura Nikunen 
 

 
OGÓLNE ZAWIADOMIENIE O ROZPORZĄDZENIU 
 

O niniejszym rozporządzeniu powiadamia się w drodze ogólnego 

zawiadomienia. Dokument będzie dostępny dla wszystkich osób w 

Regionalnym Urzędzie Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej do 31 stycznia 2022 r. Publikacja decyzji zostanie 

ogłoszona w sieci informacji publicznej na stronie internetowej 

Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej dla Finlandii 

Południowej www.avi.fi. 

 

Niniejsze rozporządzenie uważa się za doręczone siódmego dnia po 

opublikowaniu wyżej wymienionego zawiadomienia na stronie 

internetowej Regionalnego Urzędu Administracji Państwowej dla 

Finlandii Południowej. 

 

 

http://www.avi.fi/

