
ZARZĄDZENIE NR 011.06.2022 

 

KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W MORAWICY  

 

z dnia 25.01.2022 

 

 

w sprawie organizacji pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                    

w  Morawicy w związku  z wystąpieniem stanu epidemii 

 

Na podstawie § 9 ust.10 uchwały NR XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 

26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Morawicy oraz § 21 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w celu 

ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Morawicy wdrażam następujące działania i zmiany w organizacji pracy: 

1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Morawicy pracuje w godzinach  

od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku; 

2) jedynym wejściem do Ośrodka Pomocy Społecznej jest wejście znajdujące się od strony 

placu; 

3) wewnętrzne drzwi do Ośrodka pozostają zamknięte a wezwanie pracownika następuje 

przy pomocy umieszczonego przed drzwiami telefonu; 

4) wszystkie ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz biurowe poddaje 

się bieżącej dezynfekcji; 

5) pracownicy obsługujący interesantów są zobowiązani do stosowania środków  

do dezynfekcji  rąk lub rękawiczek jednorazowego użytku, zachowania co najmniej  

2 metrowej odległości od interesanta; 

6) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przy stosowaniu 

środków ochrony osobistej i bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej; 

7) ogranicza się pracę w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych a praca       

z rodziną/osobą w środowisku odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym                           

i bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego; 

8) ogranicza się bezpośredni kontakt pracowników z interesantami w ten sposób,  

że załatwianie spraw wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem odbywa się  

w holu budynku, przy specjalnie przygotowanym do tego stanowisku; 

9) preferowaną formą komunikacji jest kontakt telefoniczny, za pomocą poczty 

elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

 

 

§ 2. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych u pracownika nakazuję 

następujący tryb postępowania: 

1) niezwłoczne odizolowanie pracownika poprzez umieszczenie w sali konferencyjnej; 

2) powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach  

o zdarzeniu; 



3)  dalej ściśle według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Kielcach. 

 

§ 3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka, w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Morawicy. 

 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr 01.14.2020 Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w   Morawicy z dnia 1 czerwca 2020 r. w  sprawie organizacji pracy w Miejsko - 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w związku  z wystąpieniem stanu 

epidemii.  

 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania. 

 

                                                                                                              /-/ Justyna Cesarz-Soja 

     Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                 w Morawicy 

 


