
Zarz4dzenie nr 412020

Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej w Wyszkowie
z dnia 27 maja2020 r.

w sprawie zmian w bezpo6redniej obsludze interesant6w w Osrodku Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie w okresie staniu epidemii w zrvi4zku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-

COV-2 i wywolanej nim choroby zal<zflnej w Polsce.

W zwi4zku z $ 12 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 16 rnaja 2020 w sprawie ustanowienia
okreSlonych ograniczen,nakaz6w izakaz6w w zwiyzkuz wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. 22020
poz' 787), atak?e na podstawie $ 9 ust. 2 pkt. gi pkt. i Regulaminu Organizacyjnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Wyszkowie zatwierdzonego Zarz1dzeniem nr 9312019 Burmistrza Wyszkowa z dnia 8
maia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie, zarzqdza sig co nastgpuje:

$1

1. Maj4c na uwadze bezpieczeristwo i zdrowie pracownik6w oraz klient6w Osrodka Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie z dniem 27 maja2020 r. do odwolania ulega zmianie bezpoSrednia obsluga interesant6w
w OSrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie.

2' W siedzibie gl6wnej otwarte bgdzie jedno wejScie do budynku (wej6cie nr2),przy kt6rym niezbgdne
jest umieszczenie ui dostgpnym miejscu dozownika z pLynem dezynfekcyjnym oraz informacji
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rqk;, oruzwyznaczasig punkt przyjgcia interesant6w, w kt6rym moana
np. zloZy1 wniosek, pobra6 druki lub zalatwiO sprawg nie wymagaj4c4 osobistego kontaktu
z pracownikiem (tj. gok6j nr 9 Punkt Konsultacyjny), w kt6rym pelni dyZur pracownik socjalny. Przy
czrym drspuszczalna liczba klient6w przebywajqcych, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie ino?e byi wigksz u iiz t osoba na jedno stanowisko obslugi (nie wliczajqc
os6b obsluguj 4cych interesant6w).

3. W Dziale Swiadczbri Rodzinnych przy ul. KoSciuszki 54 otwarte bgdziewejScie gl6wne do siedziby
przy kt6rym niezbgdle jest umiesz czenie w dostgpnym miejscu dozownika z plynem dezynfekcyjnym
oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu r4k. Przy czym dopuszczalnaliczba klient6w
przebywaj1cych, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie mohe byi wigksz a niZ I
osoba na jedno stanowisko obslugi (nie wliczaj?c os6b obsluguj4cych interesant6w).

4. W Domu Dziennego Pobytu ,,Senior" uczestnicy zajg6 mog4 przychodzil do plac6wki w stanie
zdrowia nie wskazujQcym na moZliwo66 wyst4pienia choroby zakaflnej. Przy wejSciu do budynku

scu dozownika z plynem dezynfekcyjnym oraz
Ponadto zobowi4zuje sig Kierownika plac6wki do
internetowych Gl6wnego Inspektora Sanitarnego
otycz4cych epidemii SARS-CoV-2, w tym zasad
rhowania krok6w wdruhaj4cych zalecenia oraz
w DDP.

5. W kaZdyrn przypadku koniecznoSci odbycia osobistej wizyty w Osrodku Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie interebanci proszeni s4 o zalatwianie spraw samodzielnie bez os6b towarzysz4cych

edniej odleglo$ci

) i do dezynfekcji
Wyszkowie.
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l, Pracownicy podczas obslugi klienta, w sytuacji braku zamontowanej bariery ochronnej zobowi4zant
s4 posiada6 Srodki bchrony osobistej w postaci maseczek ochronnych lub przylbic ochronnych
i zachowat minimum 2 m odlegloSci.

2. Pracownicy Domu Dziennego Pobytu zobowi4zani s4 do stosowania Srodk6w ochrony
indyrvidualnej: przede wszystkirn oslong ust i nosa (np. maseczki, przylbice), a takile rgkawiczki
jednorazowe, albo prpparaty do dezynfekcji r4k zgodnie z instrukcj4 prawidlowego ich stosowania.

3. Pomieszczenia povi,inny by6 regularnie wietrzone oraz powinny by6 regularnie dezynfekowane czgsto
u?yw ane powierzchnie uZytkowe.
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1. Pracownicy socjalni stosuj4 przygotowan4
,,Instrukcjg procedowania dla pracownikdw so
sytuacji zagroienia wirusem SARS-CoV-2'.
2. Uslugi opiekuricze s4 wykonywane zgodnie z
specjalistycznych uslug opiekuficzych, w tym
zal4cznik 2 do polecenia Wojewody Mazowieckie
3. W pracy Zespolu Interdyscyplinarnego i Grup
organizacji zespolfw Interdyscyplinarnych i Gr
Karty" oraz dla pracownikdw socjalnych do
opiekuficzo-wychowawcze w zwiqzku z epidemiq wirusa SARS-CoV-2 staniwi4c1 zattEcznik do
polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia29 marca2020 r.
4. Asystenci rodziny stosuj4 Instrukcjg dla asystentdw rodziny
choroby COVID-I9 przygotowan4 przez Ministerstwo Pracy i
stosowania dniaT kwietnia 2020 r.

w sytuacji
przekazan4

sie
doPolityki

5. W pracy Dziennego Domu Pobytu stosuje sig rek
dzienne go wydanych przez Ministerstwo Rodziny,
oraz Pafstwow4 Inspekcj g Sanitarn4.
6. Wyjazdy pracownik6w na szkolenia i konferen
sluzbowe kaidorazowo pozostaj4 do lo2onego.
7. Funkcjonowanie osrodka zostaje pracownik6w
do informowania i zachEcania mies i zalatrryiania
spraw telefonicznie, mailowo ltb za poSrednictwem platformy ePUAP.
8. Kontakty pomigdzy pracownikami powinny odbywad sig w miarg mozliwdSci telefonicznie lub
mailowo.

do zapoznania sig i bezwzglgdnego przlstrzegania procedur i
sig wirusa SARS-CoV-2 wydawanybh przez Gl6wnego
sluZby i organy paristwa.

9. Zobowiqzujg wszystkich pracownik6w do bezwzglgdnego przestrzegania zasad higieny osobistej, z
wykorzystaniem Srodk6w dezynfekuj4cych i 6rodk6w ochrony osobistej.
10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, 2e u pra
wirusem SARS-CoV-2 zaleca sig nastgpuj4cy tryb
- danE osobg naleLy bezzwlocznie odizolowa6
wydzielona powierzchnia min. 2 m z ka2dej stro
(eZeli nie ma przeciwskazafi zdrowotnych) i niez
lub bezpo6redniego prze\oilonego,
- nastgpnie nale?y niezw\ocznie powiadomi6 Powiatow4 Stacjg Sanitain4-Epidemiologiczn4
w Wyszkowie o zdarzeniu i postgpo*ad S"iSle wedlug jej zalecin.
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Spoiecznej w Wyszkowie.
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Zarz4dzenie podlega ogloszeniu na stronie Osrodka

w),wieszenie na tablicy ogloszeri.

$6

Traci moc Zarz4dzenie nr 212020 Dyrektora O$rodka

marca 2020 r.

Pomocy Spolecznej w Wys{kowie, a takLe przez

Pomocy Spolecznej w \,Vyszkowie z dnia 13

$7

zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i obowi4zuje do odwolania.

a Mrdp


