Baronessa Hallett
Przewodnicząca komisji prowadzącej brytyjskie
dochodzenie w sprawie pandemii Covid-19

Szanowny Panie Premierze,
BRYTYJSKIE DOCHODZENIE W SPRAWIE PANDEMII COVID-19 – ZAKRES POSTĘPOWANIA
WYJAŚNIAJĄCEGO
Gdy powoływał mnie Pan na stanowisko przewodniczącej komisji dochodzeniowej, poprosił mnie Pan
o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie dokumentu Zakres postępowania
wyjaśniającego, który dostarczył mi Pan 10 marca br. Rozpoczęłam tę procedurę 11 marca, obecnie
wraz ze zespołem zakończyliśmy etap analizy zebranych opinii. Załączam rekomendowany przeze
mnie zakres postępowania, który w wyniku analizy opinii uzyskanych w czasie konsultacji został
zmieniony w stosunku do wersji roboczej.
W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 20 000 osób i organizacji. W ciągu czterech tygodni
konsultacji odbyłam spotkania z ponad 150 rodzinami ofiar i organizacjami reprezentującymi różne
branże gospodarki w miastach całej Wielkiej Brytanii. Na podstawie bezpośrednich relacji
przekonałam się, jak ważne jest przeprowadzenie starannego dochodzenia w sprawie sposobu
postępowania władz brytyjskich wobec pandemii koronawirusa. W czasie wykonywania powierzonego
mi zadania uzyskałam wiele wartościowych i konstruktywnych informacji będących krytycznym
spojrzeniem na wersję roboczą dokumentu Zakres postępowania wyjaśniającego. Okazało się także,
że wiele osób odczuwało głęboką potrzebę uczestniczenia w pracach dochodzeniowych i chciało ze
mną współpracować, aby cenne doświadczenia nie zostały zmarnowane.
W ramach konsultacji społecznych określiliśmy obszary, w których treść dokumentu Zakres
postępowania wyjaśniającego mogłaby zostać udoskonalona. Wysłuchałam przekonujących
argumentów o potrzebie skupienia się na dzieciach i młodzieży, zdrowiu psychicznym i dobrostanie
ludności Wielkiej Brytanii oraz współpracy władz regionalnych, autonomicznego rządu Walii oraz
władz krajowych, a także współpracy z sektorem wolontariatu i społeczności lokalnych. W związku z
tym zwracam się do Pana z wnioskiem o rozszerzenie zakresu postępowania celem uwzględnienia
tych kwestii.
Często poruszanym w czasie konsultacji tematem była nierównomierność skutków pandemii. W
związku z tym zalecam takie przeformułowanie dokumentu Zakres postępowania wyjaśniającego, aby
ewentualne nierówności znalazły się na pierwszym planie, a badanie wszelkiego zróżnicowania
skutków pandemii było obecne w toku całego postępowania wyjaśniającego. To ważne zalecenie
pozwoli na włączenie do dochodzenia aspektu inkluzywności.
Na koniec proponuję wprowadzenie kilku innych zmian celem wyostrzenia naszej uwagi. Zmiany te
dotyczą ważnych obszarów związanych z pandemią, m.in.: opieki w warunkach domowych,
wynikającej z wymogów przepisów kontroli, wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz kwestii
pierwszego kontaktu z NHS, w tym ze służbami ratunkowymi 111 i 999.
Sądzę, że te zmiany pozwolą na jak najlepsze osiągnięcie celu postępowania wyjaśniającego, którym
jest zbadanie gotowości i reakcji Wielkiej Brytanii na pandemię Covid-19 oraz wyciągnięcie wniosków
na przyszłość.

Mam nadzieję, że zaakceptuje Pan moje rekomendacje w pełnym ich zakresie. Czyniąc to, doceni
Pan wkład wszystkich osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych prowadzonych w
ramach postępowania wyjaśniającego, a sprawne zaakceptowanie rekomendacji pozwoli nam na
bezzwłoczne formalne rozpoczęcie prac.
Z poważaniem,

The Rt Hon Baronessa Hallett DBE PC
Zał.. Proponowane modyfikacje dokumentu Zakres postępowania wyjaśniającego

