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Zarządzenie Nr 7/2022 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia „Procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  
w okresie trwającej pandemii COVID-19” oraz „Zasad dotyczących aktywności Mieszkańców  

poza terenem placówki w okresie trwającej pandemii COVID-19” 
 

Na podstawie: 

1. § 4 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie stanowiącego Załącznik do Uchwały NR XVIII/181/2012 Rady Powiatu 

Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

2. § 8 pkt 3 lit. a, § 10 ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czubinie stanowiącego Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 52/265/2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Wprowadzam do stosowania „Procedurę odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie 
trwającej pandemii COVID-19” brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

2. Wprowadzam do stosowania „Zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki w okresie trwającej 
pandemii COVID-19” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do Zarządzenia. 

 
§ 2. 

1. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czubinie oraz opiekunów 
prawnych i członków rodzin Mieszkańców przez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu oraz na stronie 
internetowej Domu.  

2. O treści Zarządzenia powiadamia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
opiekunów prawnych i członków rodzin Mieszkańców. 

 
§ 3. 

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam: 
1) Pracownikom socjalnym w zakresie powiadomienia opiekunów prawnych i członków rodzin Mieszkańców; 
2) Działowi Administracyjno-Gospodarczemu w zakresie powiadomienia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Domu za pośrednictwem kierowników komórek 

organizacyjnych. 
 

§ 4. 
Traci moc Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie 
wprowadzenia procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie trwającej pandemii 
COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki. 
 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 7/2022 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
z dnia 6 kwietnia 2022 r. 
 

Procedura odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  
w okresie trwającej pandemii COVID-19  

 
1. Odwiedziny Mieszkańców odbywają się we wszystkie dni tygodnia od godz. 08:00 do godz. 18:00  

przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, z zachowaniem prawa do prywatności. 

2. Odwiedzający będą umawiani przez pracowników socjalnych na podstawie sporządzonego 

harmonogramu po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu odwiedzin. Osoby 

odwiedzające, które nie uzgodniły terminu odwiedzin nie będą wpuszczane na teren Domu. 

3. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane 

odwiedzanego Mieszkańca) przez pracownika socjalnego.  

4. Jako miejsce odwiedzin wyznacza się pokój Mieszkańca pod warunkiem, że zamieszkuje w pokoju 

jednoosobowym, a w przypadku braku możliwości zachowania prywatności w innym wskazanym przez 

pracowników Domu miejscu.  

5. Personel Domu jest zobowiązany do wietrzenia pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny 

przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie. 

6. Przed wejściem odwiedzających na teren Domu, zaleca się aby osoba odwiedzająca: 

− zdezynfekowała dłonie środkiem na bazie alkoholu w bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk,  

− dokładnie (min. 30 sek.) umyła ręce  wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do Domu, 

− stosowała maseczkę zasłaniającą usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, 

gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami. 

7. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z Mieszkańcem będzie zobowiązany do zapoznania się  

z procedurą stosowaną podczas odwiedzin.   

8. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła). 

9. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy Mieszkańcu placówki będzie możliwe po uprzednim 

(bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę 

odwiedzającą. 

10. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, 

uściski, pocałunki. 

11. Zaleca się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 2 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego 

Mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie jest dostosowana do warunków 

lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględnia potrzebę kontaktu 

Mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia. 

12. Niestosowanie się w trakcie spotkania do procedur i zaleceń ustalonych przez Dyrektora DPS, będzie 

skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin. 



 3 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 7/2022 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 
Zasady dotyczące aktywności Mieszkańców  

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie poza trenem placówki   
w okresie trwającej pandemii COVID-19 

 

 
1. Dom Pomocy Społecznej w Czubinie umożliwia aktywność Mieszkańców poza terenem Domu w pełnym 

zakresie, w tym urlopowania Mieszkańców. 

2. W miejscach publicznych zaleca się zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych 

osób, nie gromadzić się w jednym miejscu, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie  

(wirus przenosi się drogą kropelkową). 

3. Unikać wszelkich nieuzasadnionych wizyt i kontaktów z innymi osobami. 

4. Będąc w otoczeniu innych osób zaleca się zasłaniać usta i nos maseczką, z zastrzeżeniem, iż do dnia 

30 kwietnia 2022 r. zakrywanie przy pomocy maseczki, ust i nosa jest obowiązkowe w budynkach,  

w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.  

5. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu  

do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia. 

6. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach 

stężenie wirusa utrzymuje się). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


