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Zarządzenie Nr 3/2022 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zakazu odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  

w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 
Na podstawie: 
1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.); 

2. § 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. 

3. § 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. 

 
 

Preambuła 
 
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 
COVID-19 i odnotowanym przez Ministerstwo Zdrowia wzrostem zakażeń oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam co następuje 

 
§ 1. 

1. Wprowadzam czasowy zakaz odwiedzin Mieszkańców Domu mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz 
zdrowia Mieszańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w celu ograniczenia transmisji wirusa  
i zminimalizowania ryzyka zakażania  wśród społeczności Domu - do odwołania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Domu dopuszczalne będą odwiedziny Mieszkańca przy zachowaniu 
szczególnych środków ostrożności, na zasadach ścisłego reżimu sanitarnego. Decyzje w powyższej sprawie będą 
ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności o których mowa w ust. 3.  

3. Jako sytuacje nadzwyczajne uzasadniające odwiedziny mimo wprowadzonego zakazu, rozumie się nagłe pogorszenie 
stanu zdrowia Mieszkańca mogące skutkować zagrożeniem jego życia.  

 
§ 2. 

1. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracowników Domu 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 13/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 07 lipca 2021 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. 
1. Odwołanie zakazu, o którym mowa w § 1 nastąpi w formie zarządzenia opublikowanego zgodnie z zasadami 

określonymi w § 2. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 r. 

 
 
 


