ZARZĄDZENIE Nr DO.021.29.2020
DYREKTORA MGOPS w Więcborku
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr DO.021.21.2020 w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Więcborku przyjętego Uchwałą Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26
czerwca 2018 r., §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze zm.), w
zw. z §1 ust. 2, §24 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758),
zarządzam, co następuje:
§1. Mając na uwadze wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i objęcia ich obowiązywaniem obszaru obejmującego powiat
sępoleński, od dnia 10 października 2020 r., stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758), w celu
zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Więcborku (dalej: Ośrodek) oraz zminimalizowania ryzyka zakażenia
ich wirusem SARS-CoV-2, niniejszym zarządzeniem dokonuje się usystematyzowania
obowiązujących w Ośrodku zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym Zarządzenie Nr
DO.021.21.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
otrzymuje następujące brzmienie (kursywa):
„§1. W związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w
celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, wprowadza się czasowe ograniczenie
funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – dalej
Ośrodka, poprzez wdrożenie poniższych działań i zmiany w organizacji pracy Ośrodka.
§2. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach dni tygodnia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00 oraz we wtorek od 8:00 do 16:00.
§3.1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu budynku Ośrodka, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie

obsługi interesantów, nie może być większa niż 1 osoba na jedno biuro, przy czym zapisu
tego nie stosuje się do osób wymienionych w § 14 ust. 3 pkt 1)-5) rozporządzenia z dnia 29
maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Zaleca się, o ile to możliwe, by wizyty osobiste interesantów w siedzibie Ośrodka odbywały
się po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Ośrodkiem.
3. Interesanci przebywający na terenie budynku Ośrodka zobowiązani są do:
1) zakrywania ust i nosa,
2) zdezynfekowania rąk przy użyciu środków dostępnych przy wejściu do Ośrodka.
4. Zaleca się aby pracownicy bezpośrednio obsługujący interesantów stosowali środki do
zakrywania ust i nosa oraz używali rękawiczek jednorazowego użytku i zachowali co
najmniej 1,5 metrową odległość od interesanta.
5. Wszystkie ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne, socjalne oraz biurowe poddaje
się codziennej dezynfekcji.
§4.1. Zaleca się by pisma interesantów, kierowane były drogą poczty tradycyjnej na adres
Ośrodka: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22A, 89410 Więcbork, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mgopswiecbork.pl albo proflem
zaufanym lub za pośrednictwem platormy ePPAP.
§5. Należy ograniczyć do minimum przemieszczanie się po częściach wspólnych budynku
siedziby Ośrodka oraz ograniczyć kontakt z innymi osobami podczas korzystania z ciągów
komunikacyjnych z zachowaniem bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m, a w przypadku
braku możliwości zachowania wymaganej odległości, należy zakryć usta i nos, przy pomocy
odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
§6. Zaleca się do niezbędnego minimum ograniczyć podróże służbowe.
§7. Na stanowiskach pracy w biurze pracownicy Ośrodka zobowiązani są zachować
bezpieczną odległość między sobą w wymiarze co najmniej 1,5 m, a w przypadku braku
możliwości zachowania wymaganej odległości, zobowiązani są zakryć usta i nos, przy
pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
§8. Pracownicy wykonujący pracę w terenie, poza budynkiem siedziby Ośrodka, zobowiązani
są do stosowania środków ochrony osobistej.
§9. Pracownicy mogą pobierać środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, przyłbice i
płyny do dezynfekcji u pracownika ds. kadrowych w Dziale Finansowo-Kadrowym.

§10. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym powszechnie obowiązujących
zasad dotyczących utrzymania higieny osobistej (mycie i dezynfekcja rąk) – szczególnie po
dotarciu do miejsca pacy oraz systematyczne mycie rąk w trakcie dnia.
§11. Psługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi są świadczone przy stosowaniu środków ochrony osobistej i bezwzględnym
przestrzeganiu zasad higieny osobistej, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu
Dyrektora Ośrodka.
§12. Ogranicza się pracę w terenie asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Praca
z rodziną/osobą w środowisku odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym i
bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej, na warunkach określonych w
odrębnym zarządzeniu Dyrektora Ośrodka.
§13. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych u pracownika nakazuję
następujący tryb postępowania:
1) niezwłoczne odizolowanie pracownika poprzez umieszczenie w sali szkoleniowej,
2) wyposażenie pracownika w maskę ochronną i rękawiczki,
3) powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim
o zdarzeniu,
3) dalej ściśle według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie
Krajeńskim.
§14. W zakresie pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały objęte
postanowieniami niniejszego zarządzenia, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
regulujące w/w obostrzenia, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. P. 2020 r. poz. 1758).
§15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i obowiązuje do dnia jego
odwołania.”
§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka i na stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego odwołania.
DYREKTOR
MGOPS w Więcborku
(-) Tomasz Siekierka

