
Gotowość, odzew, ratunek
cztery miesiące walki wojska polskiego z epidemią koronawirusa
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Szanowni Państwo, 

epidemia koronawirusa spowodowała, że znaleźliśmy się w  bezprecedensowej sytuacji. Wirus 
obserwowany początkowo na innym kontynencie, zgodnie z  przewidywaniami, szybko pojawił 
się w Europie, a następnie w Polsce. Zagrożone zostało życie i zdrowie naszych obywateli, szcze-
gólnie seniorów i  osób chorych. Sprawna i  zdecydowana reakcja rządu, znacząco ograniczyła 
tempo i skalę rozprzestrzeniania się wirusa. 

Skuteczna walka z  epidemią nie byłaby jednak możliwa bez Wojska Polskiego. Żołnierze byli na 
jej pierwszym froncie od samego początku. Już 2 lutego wojskowi piloci ewakuowali naszych 
rodaków z zagrożonych koronawirusem Chin. Obecnie, każdego dnia ok. 9 tys. żołnierzy walczy 
z pandemią. W pierwszych dniach epidemii zdecydowałem, by zaangażowanie Wojska Polskiego 
zostało podzielone na dwie operacje – „Tarcza”, za którą odpowiada Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz „Odporna Wiosna” realizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej. 
Wojska operacyjne zaangażowały się w  ochronę naszych granic i  wsparcie Straży Granicznej 
oraz Policji. Terytorialsi zajęli się m.in. pomaganiem instytucjom państwowym, samorządom czy 
szpitalom, a skala ich działań zwiększała się każdego dnia. Żołnierze wspólnie z pogranicznikami 
prowadzą ok. 170 patroli granicznych dziennie i wspierają kontrolę ruchu na przejściach. Teryto-
rialsi i Żandarmeria Wojskowa razem z Policją realizują codziennie ponad 620 patroli na ulicach 
miast oraz kontrolują przestrzeganie kwarantanny. 

Co jeszcze robimy? Dostarczamy żywność i  środki ochrony osobistej do szpitali, domów pomocy 
społecznej oraz jednostek samorządowych. Do ok. 2 tys. takich placówek zorganizowaliśmy niemal 
800 transportów z kombinezonami, maseczkami, przyłbicami, rękawiczkami, płynami dezynfekcyj-
nymi i materiałami medycznymi. Do szpitali przewieźliśmy 37 respiratorów i 54 kardiomonitorów, 
dostarczyliśmy 13 kontenerów dla polowych izb przyjęć. W ramach natowskiego programu SALIS 
zorganizowaliśmy 4 transporty lotnicze z  setkami ton środków ochrony osobistej. Samolotami 
Herculses i Casa przetransportowaliśmy 2 ładunki medyczne z Turcji. 
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Wspieramy także kombatantów, weteranów, seniorów i  rodziny personelu medycznego. Łącznie 
to ponad 3,5 tys. kombatantów, prawie 1,5 tys. seniorów oraz około 6 tys. innych potrzebujących, 
którymi zaopiekowali się żołnierze. Terytorialsi, żołnierze wojsk operacyjnych oraz podchorążowie 
dostarczają im pożywienie i  materiały pierwszej potrzeby. Codziennie ponad 2,5 tys. wojskowych 
medyków, pielęgniarek i  ratowników medycznych dba o  zdrowie chorych i  ratuje życie pacjentów. 
Siły zbrojne wystawiają dwa Wojskowe Szpitale Polowe, cały czas pracuje 14 wojskowych szpita-
li, 5 ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Do Włoch, 
Słowenii i  Stanów Zjednoczonych wysłaliśmy wojskowe misje medyczne. Nasi medycy pomagali 
miejscowym lekarzom oraz zdobyli bezcenną wiedzę o metodach zwalczania COVID-19. Żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz podchorążowie-studenci uczelni wojskowych pomagają w  blisko 
400 szpitalach i placówkach medycznych. Do 157 szpitali przewieźliśmy ponad 80 tys. sztuk próbek 
do badań. Zbudowaliśmy ponad 50 izolatoriów oraz ponad 20 polowych izb przyjęć. 7 wojskowych 
laboratoriów cały czas wykonuje testy na obecność koronawirusa. Uruchomiliśmy 20 punktów 
TEST&GO, w których pobierane są próbki do badań. Działa też 328 zespołów wymazowych. 

W  ramach akcji honorowego krwiodawstwa zebraliśmy niemal 5 tys. litrów krwi. Czas epidemii, 
izolacji i  kwarantanny to trudne chwile dla wielu osób. Dlatego Wojska Obrony Terytorialnej 
uruchomiły specjalną, całodobową i  bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób 
znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Dzięki zaanga- 
żowaniu prawie 150 żołnierzy WOT i  wojsk operacyjnych, udało się udzielić wsparcia w  ponad 
5,3 tys. spraw. Z  czasem infolinia rozszerzyła swoją działalność i  wojskowi pomagają obecnie 
także rodzicom, którzy muszą organizować swoim dzieciom warunki do zdalnej nauki. 
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Szczególne miejsce na mapie naszej pomocy zajmują domy pomocy społecznej. Spośród 824 DPS-ów, 
aż 536 zostało objętych wsparciem żołnierzy WOT. Wojskowi są w kontakcie z dyrektorami wszyst-
kich placówek na terenie kraju. Działające w  każdym województwie Zespoły Interwencji Kryzy-
sowych, których głównym celem jest ewakuacja i  przywracanie funkcjonowania DPS, były użyte 
49 razy. Transportowano pensjonariuszy w  Drzewicy i  Koleczkowie oraz ewakuowano pacjentów 
w Pleszewie, Czernichowie i Kaliszu. Do ośrodków pomocy społecznej przewieźliśmy ponad 37 tys. 
ton żywności. Doceniam także wysiłek wojsk chemicznych. 300 żołnierzy w  13 zespołach, przez 
7 dni w  tygodniu dezynfekuje szpitale, domy pomocy społecznej, ulice, przystanki autobusowe 
oraz zabezpiecza dezynfekcję sprzętu wojskowego. Do tej pory wojska chemiczne przeprowadziły 
ponad 205 takich akcji. To tylko część wielkiego wysiłku żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników 
cywilnych resortu obrony narodowej w walce z koronawirusem. 

Ta pomoc udzielana jest z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Wojsko raz jeszcze pokazało, 
że w  jej szeregach stoją ludzie o  wielkim sercu i  bezinteresownym charakterze. Wspólnie z  leka-
rzami, pielęgniarkami i całym personelem medycznym to wielcy bohaterowie tego trudnego czasu 
i  wielkiej próby społecznej solidarności. Dlatego na ręce wszystkich żołnierzy, pracowników woj-
ska, ale także ich rodzin składam podziękowania za dotychczasową służbę i pracę, za trud, wysiłek 
i przede wszystkim wielką siłę do dalszego niesienia pomocy.

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej
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Dążąc do ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, rząd polski podjął odpowiedzialną decyzję 
o zamknięciu granic. Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji wsparli żołnierze wojsk operacyjnych 
zaangażowani m.in. w służbę patrolową, obserwację, inżynieryjną rozbudowę posterunków 
granicznych oraz wzmocnienie ich obsady. Wojsko Polskie już 2 lutego ewakuowało Polaków z Chin 
do kraju. Samoloty wojskowe przewiozły również polskich obywateli z innych rejonów zagrożonych: 
z Francji, Wielkiej Brytanii, Libanu i Kuwejtu.

1. Żołnierze pełnili służbę na wszystkich granicach, wystawiając dziennie średnio ok. 170 patroli i ponad 160 posterunków
2. Mobilne patrole nadzorowały także miejsca poza głównymi szlakami komunikacyjnymi
3. W służbę na granicy oprócz zaangażowanych żołnierzy użyto ponad 220 jednostek sprzętu, samolot i cztery śmigłowce
4. W dniu 2 lutego na lotnisku we Wrocławiu wylądowały wojskowe samoloty CASA z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, na pokła-

dzie których powrócili Polacy ewakuowani z Chin

Żołnierze od początku epidemii 
chronią granice
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wojsko transportuje Żywność 
i środki ochorny osobistej

Skuteczna walka z wirusem nie byłaby możliwa bez odpowiednich środków ochrony osobistej. Wojsko 
Polskie od początku aktywnie włączyło się w ich transport zarówno do Polski, jak i na terenie kraju.

W ramach natowskiego programu SALIS (Strategic Airlift International Solution) do naszego kra-
ju z Chin dotarły setki ton sprzętu, m.in.: kombinezonów, ochraniaczy, przyłbic, rękawic, płynów 
dezynfekcyjnych i termometrów. Wojskowe samoloty CASA i Hercules przetransportowały środki 
ochrony osobistej zakupione w Turcji. 

Jednocześnie wojskowi logistycy dostarczali sprzęt do szpitali, placówek medycznych, domów 
opieki społecznej, przedszkoli i żłobków. Do 157 szpitali trafiło np. 80 000 sztuk próbek do badań.

1. Dzięki transportom na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej do Polski trafiły tony niezbędnego sprzętu
2. Lot realizowany w ramach programu SALIS: An-124-100 Rusłan dostarczył do Wrocławia ponad 70 ton środków ochrony
3. Żołnierze dowozili niezbędny sprzęt do placówek medycznych w całej Polsce 
4. Kierowcy z 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy transportujący sprzęt pokonywali nawet 6000 kilometrów dziennie  
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Stan zagrożenia epidemicznego i wiążące się z nim ograniczenia sprawiły, że seniorzy, osoby 
chore i samotne często pozostawały bez opieki. W pomoc dla nich zaangażowali się żołnierze 
Wojska Polskiego. Dzięki nim do potrzebujących na czas dotarły: podstawowe zakupy,  gotowe 
obiady czy środki ochrony osobistej. 

Ponad 3500 kombatantów, m.in. Powstańców Warszawskich, otrzymało wsparcie od żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych oraz podchorążych. Żołnierze opiekowali się także 
rodzinami medyków.

1. Żołnierze współczesnego Wojska Polskiego mogli okazać wdzięczność swoim bohaterskim poprzednikom. Na zdjęciu żołnierze 
WOT odwiedzają 100-letniego kombatanta mjr. Józefa Rusaka ps. Bylina

2. W małych miejscowościach i na wsiach żołnierska pomoc była czasem jedynym wsparciem w tak trudnym okresie
3. Osoby samotne i przebywające w kwarantannie mogły liczyć na wsparcie, np. w codziennych zakupach
4. Żołnierze WOT w ramach akcji „Odporna Wiosna” pomagali m.in. pensjonariuszom domów pomocy społecznej

wojsko pomaga potrzebującym
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medycy w mundurach
walczą na pierwszej linii

Wojskowe służby medyczne natychmiast zareagowały na zagrożenie. W stałej gotowości jest 
14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. We Wrocławiu stanął kontenerowy 
szpital polowy, przeznaczony m.in. do diagnostyki żołnierzy i pracowników powracających z misji 
poza granicami państwa. 

O zdrowie Polaków podczas epidemii dba codziennie ponad 2500 wojskowych lekarzy, pielęgnia-
rek, ratowników medycznych i psychologów.

1. Żołnierze od początku epidemii rozpoczęli budowy modułowych, doraźnych izb przyjęć przyszpitalnych, których powstało 
kilkadziesiąt

2. Szpital kontenerowy powstały na terenie 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu jest przygotowaną do działania, w pełni 
wyposażoną placówką

3. Ponad 2500  medyków w mundurach wspiera codziennie podczas epidemii cywilną służbę zdrowia
4. Budowa wrocławskiego szpitala kontenerowego trwała zaledwie trzy dni
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Żołnierze pomaGają diaGnozować
Bez skutecznej diagnostyki walka z COVID nie byłaby możliwa. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania 
Zagrożeń Biologicznych w Puławach, będący częścią Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, 
jest w stanie przeprowadzić 500 testów na dobę. Ponadto w kraju działa jeszcze siedem wojskowych 
laboratoriów, w tym dwa mobilne, które nieprzerwanie wykonują badania próbek, ponad 1100 na 
dobę.

W miejscach trudnodostępnych i w sytuacjach, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość działania, 
z pomocą przychodzą mobilne punkty do pobierania próbek, tzw. Test&Go. Wojsko uruchomiło 
20 takich punktów. Okazały się one nieocenione m.in. podczas trudnej sytuacji na Śląsku, gdzie 
wirusem zaraziło się kilka tysięcy górników.

Żołnierze oraz wojskowi studenci medycyny pobierali materiał biologiczny do badań także w domach 
osób poddanych kwarantannie. Wojsko pobierało próbki również od pracowników przedszkoli 
i żłobków.

1. Udostępnione przez wojsko punkty pobrań typu „drive-thru” pozwalają na przeprowadzenie testu zarówo kierowcy, jak i pasaże-
rowi samochodu, bez konieczności opuszczania pojazdu

2. Specjalnie przeszkoleni żołnierze zajmują się pobieraniem wymazów do testów na obecność COVID-19
3. W przypadku mobilnej diagnostyki najważniejsze są dwie rzeczy – bezpieczeństwo i precyzja
4. Wojskowe mobilne punkty do pobierania próbek skutecznie pomogły wyselekcjonować zakażonych, m.in. podczas kryzysu 

epidemicznego na Śląsku
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żołnierze wspólnie z policjantami 
dbają o bezpieczeństwo 

Tylko współpraca wszystkich służb mundurowych pomoże zwalczyć zagrożenie. Minister Mariusz 
Błaszczak już w marcu podpisał decyzję w sprawie użycia Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji. Zgodnie 
z nią w zespołowe działania zaangażowali się żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony 
Terytorialnej. 

Podczas wspólnych patroli miejsc publicznych sprawdzano przestrzeganie zakazu przemieszczania 
i grupowania się. 

Dziennie w teren ruszało średnio 620 patroli. Trwały one od 10 do 12 godzin. Wojskowi wsparli 
również policjantów w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny.

1. Zadaniem wspólnych patroli policji i wojska jest jak najdokładniejsze eliminowanie sytuacji mogących zagrozić zdrowiu Polaków
2. W tym wypadku sytuacja epidemiczna miała swoje dobre strony – wspólna służba mogła być okazją do wymiany doświadczeń
3. Żołnierze i policjanci skutecznie egzekwowali zakaz przemieszczania się… 
4. … a także zakaz zgromadzeń
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wojsko pomaga najsłabszym 
i najbardziej potrzebującym

Pandemia wyjątkowo silnie uderzyła w domy pomocy społecznej, których pensjonariusze – osoby 
starsze i chore – są szczególnie narażone na infekcję. W obliczu gwałtownie rosnącej liczby 
zakażonych i braku wsparcia ze strony wielu samorządów, które są odpowiedzialne za opiekę nad 
DPS-ami, w pomoc poszczególnym placówkom zaangażowano wojskowe Zespoły Interwencji 
Kryzysowych, organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz wojska operacyjne. Udzielały 
one wsparcia w ewakuacji i przywracaniu zdolności do funkcjonowania DPS-ów. Do 22 maja 
zostały użyte 49 razy, m.in. w transporcie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy 
i Koleczkowie oraz ewakuacji DPS-ów w Pleszewie, Czernichowie i Kaliszu. Od rozpoczęcia operacji 

"Odporna wiosna" żołnierze udzielili wsparcia w ponad 536 DPS-ach, gdzie pobrali blisko 28  000 
wymazów.

1. Lubelscy terytorialsi i chemicy z Tarnowskich Gór ruszyli na pomoc obsłudze i pensjonariuszom DPS-u w Zamościu
2. W nocy z 17 na 18 kwietnia żołnierze ewakuowali do szpitala w Poznaniu pensjonariuszy DPS-u w Kaliszu
3. Wojsko pozostawało w kontakcie z dyrekcją wszystkich, ponad 800 DPS-ów w kraju
4. W związku z trudną sytuacją w DPS-ie w Drzewicy, żołnierze WOT od Niedzieli Wielkanocnej wspierali tamtejszą obsługę 

w opiece nad pensjonariuszami
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Żołnierze oddają 
potrzebną krew

Stan epidemii znacząco naruszył krajowe zapasy krwi. W odpowiedzi na apel Ministerstwa Zdrowia 
minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do żołnierzy z prośbą o udział w akcji oddawania krwi. 
W rezultacie w jednostkach i uczelniach wojskowych na terenie całej Polski od początku zbiórki 
pozyskano blisko 5000 litrów tego cennego płynu. 

Żołnierze i podchorążowie, którzy pokonali koronawirusa, oddali także osocze krwi. Dzięki zawartym 
w nim przeciwciałom może ono wspomagać leczenie najcięższych przypadków choroby.

1. Żołnierze od wielu lat wspierają akcję honorowego krwiodawstwa
2. Tegoroczna edycja akcji „SpoKREWnieni służbą” przebiega w szczególnych warunkach
3. Specjalna zbiórka krwi rozpoczęła się już 19 marca, tego dnia zebrano ponad 13 litrów
4. W akcję krwiodawstwa zaangażowali się także żołnierze WOT
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wojska chemiczne  
dezynfekują szpitale,  

dps-y, ulice i przystanki

Od początku epidemii żołnierze wojsk chemicznych w przeprowadzonych do tej pory 205 akcjach 
zdezynfekowali ponad 423 000 m² powierzchni, około 1600 ludzi oraz ponad 2000 pojazdów i 
samolotów wraz z transportowanym nimi cargo. Każdego dnia żołnierze z jednostek chemicznych 
oraz innych odpowiednio przeszkolonych oddziałów są gotowi do prowadzenia dezynfekcji na 
terenie całego kraju.

1. Oddziały szpitalne muszą być gruntownie dezynfekowane
2. Dezynfekcji podlegają również pojazdy wojskowe
3. Odsiecz dla DPS-ów 
4. Zespół chemiczny podczas dezynfekcji drogi
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podchorąŻowie także włączyli 
się w walkę z koronawirusem

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka w działania przeciwepidemiczne zaangażowano studentów 
uczelni wojskowych. Oprócz akcji doraźnych wykorzystano potencjał poszczególnych instytucji. 
Podchorążowie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego wspierali lekarzy i pielęgniarki. 
W Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej wytwarzano m.in. przyłbice 
ochronne i płyn dezynfekujący. Lotnicza Akademia Wojskowa również włączyła się w akcję produk-
cji przyłbic ochronnych dla personelu medycznego. Słuchacze Akademii Marynarki Wojennej zor-
ganizowali zbiórkę używanych komputerów, dzięki czemu dzieci nimi obdarowane mogły w pełni 
uczestniczyć w nauce zdalnej.

1. Podchorążowie z wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych od początku walki z pandemią zaangażowani byli w pomoc potrzebu-
jącym

2. Przyszli oficerowie Marynarki Wojennej zajęli się produkcją przyłbic ochronnych
3. Podchorążowie z łódzkiego Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego wspomagali personel ochrony zdrowia
4. Dla adeptów medycyny wojskowej była to okazja do nauki i zdobywania cennych doświadczeń
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wojskowi pomagają  
na wszystkich frontach

Walka z koronawirusem wymusiła podejmowanie wielu działań, których nie obejmuje codzienna 
służba wojskowa. Żołnierze i pracownicy cywilni resortu obrony narodowej wykonywali, często 
w godzinach pozasłużbowych, maseczki i przyłbice ochronne, które trafiały do szpitali, domów 
pomocy społecznej oraz domów dziecka. 

Z inicjatywy Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowano także bezpłatną infolinię, w której wsparcia 
osobom w kryzysie udzielają psychologowie WOT oraz wojsk operacyjnych. 

Żołnierze pomagali także rodzicom, którzy musieli organizować swoim dzieciom warunki do zdalnej 
nauki. 

1. Profesjonalni psychologowie – żołnierze obrony terytorialnej, wojsk operacyjnych i pracownicy cywilni – służą wsparciem osobom 
w kryzysie

2. Przyłbice i maseczki stały się w ostatnim czasie towarem pierwszej potrzeby
3. Żołnierze z Węgorzewa produkowali maski ochronne
4. Koszary 17 Brygady Zmechanizowanej na chwilę stały się wytwórnią sprzętu ochronnego
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Żołnierze stale szkolą się,  
by skuteczniej walczyć  

z epidemią

Minister Mariusz Błaszczak zdecydował o przeprowadzeniu obowiązkowego szkolenia medycznego 
dla żołnierzy Wojska Polskiego. W teoretyczno-praktycznych zajęciach dotyczących COVID-19, 
posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony osobistej, a także pobierania materiału 
biologicznego i udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym, do 
połowy maja, wzięło udział już ponad 45 000 żołnierzy. Pozostają oni w gotowości do wsparcia 
publicznej służby zdrowia, a nawet – jeżeli zajdzie taka potrzeba – do zastąpienia cywilnego 
personelu medycznego.

1. Pokaz wzorowej dezynfekcji
2. Zajęcia metodyczne w zakładaniu środków ochrony osobistej
3. Nauka udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym jest obecnie standardem
4. Pomiar temperatury ciała to także element szkolenia
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wojskowi medycy pomaGają  
sojusznikom i zdobywają 

doświadczenia

Na początku kwietnia do Lombardii wyruszyła wojskowa misja medyczna. Piętnastu lekarzy i ra-
towników Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodo-
wej wspierało Włochów w walce z koronawirusem oraz zdobywało doświadczenia, które potem 
zostały wykorzystane w Polsce. Dzięki pozyskanej tam wiedzy i umiejętnościom znacznie efektyw-
niej przygotowano wojskowe oddziały szpitalne w kraju na nadchodzące zagrożenia i ograniczono 
liczbę zachorowań. 

Kolejna misja medyczna lekarzy WIM-u w dniach 22–24 kwietnia w Słowenii posłużyła już 
eksperckiemu wsparciu oraz wymianie informacji. W ostatnim tygodniu kwietnia 9-osobowa grupa 
wojskowych medyków udała się do Stanów Zjednoczonych. Misja służyła przede wszystkim wspar-
ciu amerykańskich sojuszników w walce z epidemią, wymianie doświadczeń oraz informacji na temat 
sposobów zwalczania koronawirusa.

1. Z ziemi polskiej do włoskiej – lekarze i ratownicy medyczni z WIM oraz PCPM tuż przed odlotem
2. Personel WIM w akcji
3. Ostatnie instrukcje przed wejściem do „strefy czerwonej”
4. Doktor Olga na oddziale jednego ze szpitali w Lombardii
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KALENDARIUM

2 lutego

Wojskowe samoloty przetransportowały polskich obywateli powracających z Wuhan. Na bazie szpitala wojskowego 
we Wrocławiu zorganizowano zabezpieczenie medyczne, dzięki któremu osoby te poddane były kwarantannie oraz 
objęte specjalistyczną opieką i niezbędną diagnostyką.

12 marca

Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o zaangażowaniu terytorialsów do wsparcia służb lotniskowych. Do zadań 
300 żołnierzy WOT należało wykonywanie pomiaru temperatury oraz gromadzenie i segregowanie kart lokalizacyjnych 
wszystkich pasażerów przylatujących do Polski. W  pierwszej kolejności do działania skierowano ratowników medycz-
nych oraz żołnierzy z uprawnieniami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

16 marca

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podjął decyzję o  zaangażowaniu podchorążych w  działania mające 
na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaopatrzenie w  żywność i  leki osób potrzebujących, 
w tym objętych kwarantanną.

18 marca

Wojska Obrony Terytorialnej na polecenie ministra obrony narodowej uruchomiły specjalną, całodobową i  bezpłatną 
infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem 
koronawirusa. Specjalistycznej pomocy udzielają psychologowie WOT i wojsk operacyjnych.

25 marca

Wszystkie jednostki 18 Dywizji Zmechanizowanej przeprowadziły akcję krwiodawstwa, podczas której ponad 300 żoł-
nierzy i pracowników wojska oddało 136 litrów krwi.
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28–29 marca

W  weekend około 2000 żołnierzy Wojska Polskiego zaangażowanych było m.in. w  we wspólne działania ze Strażą 
Graniczną na przejściach granicznych oraz w działania z Policją. Kolejni żołnierze zajmowali się dostarczaniem środków 
ochrony czy opieką nad osobami starszymi. Osiemnaście transportów m.in. z  płynami do dezynfekcji, odzieżą ochron-
ną oraz sprzętem medycznym trafiło do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i  szpitali jednoimiennych. 
Dostawy przygotowali żołnierze z brygad logistycznych w Opolu i Bydgoszczy.

30 marca

Początek misji specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego we Włoszech. Polscy lekarze udzielili sojuszniczego wspar-
cia w ramach europejskiej struktury NATO oraz zdobywali doświadczenie w walce z koronawirusem. Do Lombardii – będącej 
wówczas u szczytu epidemii – skierowano 15 osób, w tym siedmiu lekarzy internistów oraz medyków innych specjalności.

1 kwietnia

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej od tego dnia 400 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wspólnie z funkcjo-
nariuszami Policji patroluje miejsca publiczne – przede wszystkim parki, lasy miejskie oraz skwery.

2–3 kwietnia

Żołnierze brygad logistycznych przetransportowali z  magazynów 1 200 000 maseczek chirurgicznych oraz 9500 litrów 
płynów do dezynfekcji. Materiały zostały dostarczone do 105 szpitali na terenie całej Polski. Żołnierze 12 Wielkopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej zakończyli budowę w Wolicy tymczasowej izby przyjęć dla Wojewódzkiego Specjalistyczne-
go ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy.

7 kwietnia

Żołnierze brygad logistycznych dostarczyli prawie 1 500 000 maseczek chirurgicznych, 133 000 rękawiczek i preparaty 
do dezynfekcji do Okręgowych Izb Pielęgniarek i  Położnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
w  21 miastach.
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9 kwietnia

W nocy do Wrocławia na pokładzie samolotu AN-124 Rusłan, w ramach lotu współorganizowanego przez MON (trans-
port strategiczny SALIS NATO), do Polski dotarła odzież ochronna dla służb medycznych, m.in. maseczki ochronne, 
rękawiczki i kombinezony.

12 kwietnia

W odpowiedzi na nowe zachorowania i braki personelu, w Niedzielę Wielkanocną żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej rozpoczęli całodobowe wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy koło Opoczna. Terytorialsi zostali 
skierowani do bezpośredniej opieki nad pensjonariuszami.

16 kwietnia

Na pokładzie czterech samolotów wojskowych przyleciało z  Turcji do Polski 19 ton kombinezonów ochronnych, 
m.in. dla personelu medycznego szpitali jednoimiennych. Tego samego dnia na lotnisku we Wrocławiu wylądował 
AN-124 Rusłan, który przetransportował z  Chin do Polski środki ochrony osobistej, maski ochronne oraz osłony 
na obuwie. Lot był współorganizowany przez MON w ramach natowskiego programu SALIS.

20 kwietnia

Szef MON polecił, aby w każdym województwie powstał wojskowy Zespół Interwencji Kryzysowych, który będzie mógł 
udzielać natychmiastowego wsparcia w domach pomocy społecznej, jeśli zajdzie taka potrzeba. W skład zespołów wejdą 
zarówno żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i żołnierze z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ.

22 kwietnia

Do Słowenii w  ramach wojskowej misji medycznej polecieli lekarze z  Wojskowego Instytutu Medycznego. Celem misji 
była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów i warunków udzielania pomocy ofiarom epidemii koronawirusa.

23 kwietnia

Ewakuację pensjonariuszy Domu Opieki Długoterminowej w Kaliszu przeprowadziło 80 żołnierzy. W akcję zaangażowani 
byli żołnierze z 2 Wojskowego Szpitala Polowego, 6 Batalionu Sił Powietrznych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii 
Wojskowej oraz policjanci. Pensjonariusze przetransportowani zostali do jednoimiennego szpitala w Wolicy koło Kalisza. 
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Do USA z misją udali się lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego. Celem misji była wymiana doświadczeń, prezentacja 
dobrych praktyk i zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie doskonalenia sposobów organizacji systemu ochrony zdro-
wia w walce z epidemią koronawirusa, a także polskich i europejskich osiągnięć w leczeniu chorych.

4 maja

W  Krotoszynie został uruchomiony pierwszy punkt poboru wymazów #Test&GO, realizowany metodą „drive-thru”. 
Żołnierze pobierają próbki na obecność koronawirusa kierowcom i pasażerom, bez konieczności wysiadania z samo-
chodu. Do 21 szpitali jednoimiennych w  całej Polsce żołnierze 1 i  10 Brygady Logistycznej dostarczyli m.in. kombi-
nezony ochronne, przyłbice, ochraniacze na buty, płyny dezynfekcyjne i  termometry. Logistycy przetransportowali 
167 palet materiałów ochronnych z ośmiu składów Agencji Rezerw Materiałowych.

7 maja

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomili w Gliwicach mobilny punkt do pobierania próbek na obecność korona-
wirusa. W najbliższym czasie pobiorą próbki od 1200 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica”.

18 maja

Do Wrocławia dotarł drogą lotniczą kolejny transport środków ochronnych dla służb medycznych. To czwarty lot współ-
organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu SALIS.

26 maja

Żołnierze 10 Brygady Logistycznej dostarczyli do 42 urzędów miast i gmin na obszarze całego województwa opolskiego 
11 000 litrów płynów do dezynfekcji. Zostaną one przekazane m.in. do przedszkoli, żłobków oraz szkół, które 25 maja 
rozpoczęły działalność opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów klas I–III.

27 maja

Tego dnia żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pobrali w 11 punktach Test&GO 1591 próbek do badań na koronawirusa. 
Wymazy pobierane są m.in. w Pleszewie, Rawiczu, Gliwicach i Koszalinie.

Zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą ze zbiorów Ministerstwa Obrony Narodowej
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