
Zarządzenie nr 10/2020 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi 

 

z dnia 20 kwietnia  2020 r. 
  

w sprawie wprowadzenia zmiany w procedurze postępowania w sytuacji zagrożenia 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym choroby COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2  w  Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”  im. Jana Kaczmarka w Czeladzi 
 

      Na podstawie  § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Uchwały Nr XVIII/189/2011Rrady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 

września 2011 r. oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana 

Kaczmarka w Czeladzi przyjętego Zarządzeniem nr 270/2018 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 

13 września 2018 r.,  
 

                                                                    zarządzam co następuje: 
 

§ 1. W procedurze postępowania  w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym 

choroby COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2s.  w  Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”  im. 

Jana Kaczmarka w Czeladzi wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ‘SENIOR” 

im. Jana Kaczmarka w Czeladzi Nr 9/2020 r. z dnia 27 marca 2020 r. wprowadzam  następujące zmiany: 
1) w § 2.1. pkt 3) dodaje się lit. i) o następującym brzmieniu” 
„ - wszelkie pisma, korespondencja pocztowa oraz korespondencja dostarczana przez Wykonawców 

(faktury, rachunki itp.), wpływające do DPS ‘SENIOR” w Czeladzi w danym dniu roboczym podlegają 

obowiązkowej kwarantannie w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu przez okres 24 godzin (skrzynka 

pocztowa). Po upływie czasu kwarantanny korespondencja zostaje otwierana przez pracownika domu z 

zachowaniem  środków ostrożności (rękawiczki jednorazowe) ewidencjonowana i skierowana do 

odpowiednich komórek organizacyjnych.” 
„ -  środki pieniężne (emerytury i renty) dostarczane przez pocztę mieszkańcom DPS ‘SENIOR” 

w Czeladzi zostają odbierane przez pracownika domu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(rękawiczki jednorazowe, maseczka), po przyjęciu dezynfekowane oraz przechowywane w kasie pancernej 

przez okres 24 godzin. Po tym czasie środki pieniężne są przekazywane mieszkańcom.” 
2)  w § 3  dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu: 
„a)  Na cele kwarantanny przeznacza się pokoje od nr 101- 105 znajdujące się w segmencie A na 

parterze budynku. W przypadku przebywania w segmencie A osoby objętej kwarantanną , segment ten jest 

zamykany i odizolowany od pozostałej części budynku.” 
„b) Osoby zdrowe przebywające aktualnie w pokojach segmentu A są natychmiastowo przenoszone do 

innych pokoi.” 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia ww. procedury  pozostają bez zmian. 

 
§ 3. Wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej ‘SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi 

zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu terapeutyczno – opiekuńczego Domu 

Pomocy Społecznej ‘SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi. 
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
         DYREKTOR 
            Domu Pomocy Społecznej  
           „SENIOR” 
                 im. Jana Kaczmarka 
 
                mgr Dominik Hodurek  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


