
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomsku 
z dnia 13 marca 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia środków bezpieczeństwa mających na celu 
przeciwdziałanie COVID-19 
 
Na podstawie  § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 433) § 11 ust. 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomsku, oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radomsku zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Upoważnia się kierowników komórek organizacyjnych do dokonywania 
bezinwazyjnej kontroli temperatury ciała pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radomsku przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracowników. 

2. Dane dotyczące temperatury ciała pracowników nie są przetwarzane przez 
pracodawcę, w szczególności nie są utrwalane, lub zapisywane na urządzeniu do 
pomiaru temperatury w sposób umożliwiający powiązanie poszczególnego pomiaru 
z konkretnym pracownikiem. 

3. W przypadku odnotowania podwyższonej temperatury ciała u pracownika nie 
zostaje on dopuszczony do pracy, natomiast jeżeli miał kontakt z osobą chorą na 
COVID-19, lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2, lub wrócił z podróży zagranicznej 
do krajów objętych epidemią COVID-19, lub kontaktował się z osobą która wróciła 
z podróży zagranicznej do krajów objętych epidemią COVID-19, kierownik komórki 
organizacyjnej Ośrodka: 

a) powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z 
najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590; 
b) bezzwłocznie odizolować osobę z objawami choroby od innych osób przebywających w 
ośrodku; 
c) w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 
należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu 
sanitarnego;   
 

§ 2 
 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogranicza się działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku do zadań niezbędnych do zapewnienia 
pomocy obywatelom w trybie interwencyjnym. Wnioski o przyznanie świadczeń 
przyjmowane są bez pośrednictwa pracowników Ośrodka w formie elektronicznej, 
lub w wyznaczonym miejscu w obrębie Ośrodka. 

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego wyłącza się bezpośrednią obsługę 
interesantów, wskazując dane kontaktu telefonicznego. 

3. Zawiadomienie o ograniczeniach publikuje się na stronie internetowej Ośrodka 
oraz wywiesza się na drzwiach wejściowych budynków Ośrodka. 

 
§ 3 

 
1. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu ulega bezpośrednie 

świadczenie konsultacji prawnych na rzecz klientów Ośrodka, świadczonych 



w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Konsultacje prawne 
odbywają się w godzinach ustalonych dyżurów telefonicznie. 

2. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego dyżury pracowników Ośrodka 
odbywają się w formie dyżurów telefonicznych. Numery telefonów pod którymi 
sprawowany jest dyżur publikuje się w formie ogłoszeń na stronie internetowej 
Ośrodka oraz na drzwiach budynków Ośrodka.    

 
§ 4 

 
1. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku może odmówić lub 

przerwać interwencję u klienta Ośrodka, lub każdy kontakt osobisty w przypadku 
gdy klient Ośrodka zdradza symptomy choroby, w tym w szczególności kaszle, kicha, 
ma podwyższoną temperaturę.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1 należy odpowiednio 
i niezwłocznie wdrożyć środki określone w § 1 ust. 3 lit. a – c; 

 
§ 5 

 
1. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego ogranicza się świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi do stanów bezwzględnie koniecznych. 
O zakwalifikowaniu sytuacji klienta Ośrodka do stanów bezwzględnie koniecznych 
decyduje kierownik Działu Usług i Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radomsku.    

2. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego ogranicza przedmiotowo 
i podmiotowo świadczenie usług opiekuńczych do osób wymagających niezbędnej 
pomocy, która nie może być świadczona przez inne osoby, w szczególności na rzecz 
osób samotnych, oraz osób w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan 
zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu,  poprzez wykonywanie usług opiekuńczych bez zachowania 
bezpośredniego kontaktu z osobą, której świadczy się usługi.  

3. W sytuacji gdy klient Ośrodka objęty usługami opiekuńczymi zdradza symptomy 
zarażenia wirusem  SARS-CoV-2 należy odpowiednio i niezwłocznie wdrożyć środki 
określone w § 1 ust. 3 lit. a – c. 

 
§ 6 

 
1. Koordynację pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną prowadzi 

Dyrektor Ośrodka lub Zastępca Dyrektora Beata Kotlicka. 
2. Koordynacja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną polega na: 

a) odbieraniu informacji o osobach objętych kwarantanną od właściwych stacji sanitarno-
epidemiologicznych; 
b) weryfikacji potrzeb żywnościowych osób w lit. a w oparciu o posiadane wywiady 
środowiskowe oraz informacje uzyskane drogą telefoniczną lub elektroniczną, a także z 
użyciem innych nie wymagających bezpośredniego kontaktu form wymiany informacji, 
c) informuje osoby, o których mowa w lit. a o konieczności wyrażania zgody na przekazanie 
ich danych osobowych, w tym w szczególności imiona, nazwiska i adresu do jednej z 
organizacji wskazanej w spisie organizacji świadczących pomoc żywnościową przekazanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakresu przetwarzania danych 
osobowych, prawie wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania tych danych oraz skutków 
sprzeciwu,    
d) przekazywania danych osobowych osób, które wyraziły zgodę, o której mowa w lit. c do 
jednej z organizacji wskazanej w spisie organizacji świadczących pomoc żywnościową 



przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem udzielenia 
pomocy żywnościowej, 
e) kontakcie z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji w celu przekazania informacji o 
miejscu odbioru żywności i miejscu jej dostarczenia.      

 
 

§ 7 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 

 


