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Starosta Powiatu
wszyscy w województwie
Szanowni Państwo,
znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Obecnie - kluczowe znaczenie - mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne.
Dotychczas przekazane Państwu instrukcje, wytyczne i rekomendacje są nadal obowiązujące.
Proszę o szczególne zaangażowanie Państwa i podległych służb w działania pomocowe
na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Te grupy
wymagają największej uwagi i wsparcia.
Poniżej – przekazuję – ponownie rekomendowane przez Panią Marlenę Maląg, Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23.03.2020r. znak BM-I.070.2.2020),
zasady postępowania dotyczące mieszkańców i uczestników ośrodków wsparcia, domów
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych:
1. Zaleca się informowanie mieszkańców domów pomocy społecznej i personel
oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych o konieczności
ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą
nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego
w powyższym zakresie.
Powyższe działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego
dobra mieszkańców domów pomocy społecznej i personelu oraz dzieci i młodzieży
z placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin.

2. W przypadku ośrodków wsparcia prowadzących miejsca całodobowego pobytu
(środowiskowe domy samopomocy), zalecam zapewnienie stosownej opieki nad
osobami korzystającymi z tej formy wsparcia oraz ograniczenie kierowania
i przyjmowania do ww. placówek nowych osób.
3. Apeluję o przestrzeganie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej zaleceń
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i bezwzględnego stosowania się do wytycznych
służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Szanowni Państwo pragnę zwrócić uwagę, że pomimo zawieszeniem działalności KIS i CIS –
dofinasowanie kosztów uczestnictwa oraz dofinansowanie działalności tych jednostek - nie
ulega obniżeniu. Uczestnikowi CIS - za czas zawieszenia zajęć - przysługuje świadczenie
integracyjne w pełnej wysokości.
24 marca 2020r. wydałem kolejne polecenie zawieszenia działalności – do 10 kwietnia 2020r.
–

wszystkich

funkcjonujących

w

woj.

lubuskim

placówek

wsparcia

dziennego,

środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora, centrów
integracji społecznej i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz
żłobków i klubów dziecięcych.
Szanowni Państwo,
pomimo zawieszenia funkcjonowania wskazanych placówek, pracownicy tych jednostek
pozostają do dyspozycji bezpośrednich przełożonych. Mogą oni zostać przesunięci
do realizacji innych zadań m.in. w domach pomocy społecznej, które w tym trudnym czasie
mogą najbardziej odczuć braki kadrowe. Liczę na Państwa zaangażowanie, wzajemną
współpracę i otwartość na potrzeby wynikające z bieżącej sytuacji.
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