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Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 proszę o szczególne 

zaangażowanie Państwa i podległych służb na rzecz osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych, wymagających wsparcia. 

Poniżej przedstawiam rekomendowane przez Panią Marlenę Maląg, Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, zasady postępowania dotyczące pomocy osobom objętym kwarantanną 

(pismo nr DPS.V.070.86.2020.MZ z  12 marca 2020r.). W  działaniach tych bardzo ważny 

jest wspólny wysiłek służb dostępnych na Państwa terenie m.in.: policji, straży miejskiej i 

gminnej, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, pracowników ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Istotny - w tych działaniach - może być 

również udział pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, Caritas Polska, 

Polskiego Czerwonego Krzyża i organizacji harcerskich oraz wszystkich ludzi dobrej woli. 

Zgodnie z wytycznymi Pani Minister, zorganizowanie pomocy dla osób objętych 

kwarantanną domową, wymaga od jednostek samorządu terytorialnego podjęcia 

skoordynowanych działań różnych służb. Należą do nich: 

1.  Współpraca Funkcjonariuszy Policji z pracownikami ośrodków pomocy społecznej.

Funkcjonariusze Policji, w porozumieniu ze służbami sanitarnymi, będą sprawdzać, 

czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Niezwykle ważna jest współpraca 

Funkcjonariuszy Policji z pracownikami ośrodków pomocy społecznej. Ośrodek pomocy 
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społecznej, który uzyska – od Funkcjonariuszy Policji – informację w szczególności o osobie 

samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną, powinien rozeznać sytuację tych 

osób. Analiza sytuacji ma na celu ustalenie możliwości i konieczności objęcia wsparciem 

tych osób. W pierwszej kolejności rekomenduje się kontakt pracownika ośrodka pomocy 

społecznej za pomocą rozmowy telefonicznej.

2. Zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych.

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie może 

zapewnić sobie - własnym staraniem - gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, 

gmina powinna przyznać taką pomoc, na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. 

Dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu               

z osobą poddaną kwarantannie i może być wykonane przez osoby wyznaczone przez wójta, 

burmistrza, prezydenta w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej, 

we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. 

Należy podkreślić, że jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo do otrzymania 

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego. 

3. Świadczenia pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego 

poradnictwa psychologicznego. 

Rekomendowane jest udzielenie przez jednostki samorządu terytorialnego osobom 

samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym wymagających 

wsparcia - poddanym kwarantannie - pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu 

przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego 

w formie rozmowy telefonicznej.

4. Przyznania usług opiekuńczych w trybie pilnym dla osób po leczeniu szpitalnym.

Należy podkreślić, że w stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu                     

w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych 

czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny zostać przyznane tego typu świadczenia                    

w skróconym czasie. 

Rodzinny wywiad środowiskowy, w takim przypadku powinien zostać przeprowadzony 

w terminie 2 dni  roboczych, od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy. 

Niezwykle ważne jest udzielenie wsparcia w tej formie osobom, które takich usług 

potrzebują.



5. Zalecenia do kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej:

1) ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym,  

niepełnosprawnym w szczególności potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną;  

2) personel jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinien zostać zobligowany 

do zapoznania się i stosowania podstawowych zasad dot. zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 

dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-

glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/;

3) rekomenduje się informowanie mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego 

pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie 

ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego                 

w powyższym zakresie.

Zgodnie z komunikatem Wojewody Lubuskiego, dotyczącym polecenia zawieszenia - 

do 25 marca 2020 r. - działalności:

 placówek wsparcia dziennego;

 centrów integracji społecznej;

 klubów integracji społecznej;

 dziennych domów i klubów seniora;

 środowiskowych domów samopomocy;

 warsztatów terapii zajęciowej

informuję, że pomimo zawieszenia funkcjonowania wskazanych placówek, pracownicy tych 

jednostek pozostają do dyspozycji bezpośrednich przełożonych. 

Proszę o mobilizację, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy i bezpieczeństwa osobom 

z terenu Państwa gminy, powiatu. 

                                

                               Z poważaniem

  Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

                      Wojciech Perczak 

     Wicewojewoda Lubuski 
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