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Starosta Powiatu / Prezydent Miasta
wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
dotychczas podejmowane działania wymagały od Państwa stosowania alternatywnych
rozwiązań w pracy Domów. Niestety, nie uchroniło to mieszkańców i pracowników domów
pomocy społecznej przed wirusem SARS-CoV-2. W lubuskich Domach pojawiły się ogniska
zakażeń.
Mieszkańcy domów pomocy społecznej należą do jednej z grup najbardziej narażonych
na zakażenie. Zbliżający się sezon jesienno-zimowy, wiek oraz stan zdrowia mieszkańców
są czynnikami zwiększającymi ryzyko infekcji.
Biorąc pod uwagę pismo Pani Iwony Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie odwiedzin w domach pomocy społecznej (znak DPSV.070.563.2020.DS z 25.09.2020 r.) rekomenduję:
 podjęcie skutecznych działań mających na celu uniemożliwienie wstępu na teren
obiektów domów pomocy społecznej osobom, których obecność nie jest konieczna
do zapewnienia ciągłości działalności, w tym osób odwiedzających.
W sytuacji konieczności utrzymywania zaostrzeń, proszę o zapewnienie mieszkańcom
dostępu do urządzeń umożliwiających kontakt z bliskimi, rodziną, środowiskiem lokalnym
oraz realną możliwość skorzystania z nich.
Szanowni Państwo,
przypominam o konieczności stosowania reżimu sanitarnego przez pracowników Domów.
Zachowanie pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest szczególnie
ważne na terenie Domu, jak i poza nim – w czasie wolnym.
Liczę, że podjęte przez Państwa decyzje zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców i personelu.
Jednocześnie zapewniam, że moje służby są do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Rozdzielnik
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2. Prezydent Miasta Zielona Góra
3. Starosta gorzowski
4. Starosta międzyrzecki
5. Starosta strzelecko-drezdenecki
6. Starosta sulęciński
7. Starosta zielonogórski
8. Starosta świebodziński
9. Starosta krośnieński
10. Starosta nowosolski
11. Starosta wschowski
12. Starosta żarski
Do wiadomości:
1. Dyrektorzy domów pomocy społecznej
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