
. ZARZĄDZENIENR2/2O20
DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ \il DĘBLINIE

Z DNIA 16 MARCA2020r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzecrypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmirmym

@z.U.2019t.poz.506 zpóźń. nn.)w związku z § 8 ust. l i 2 rozporządżenia Ministra Zdrowia
Z dnia 13 marca2020r. w sprawie ogłoszenia na obszatze Rzecz}pospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicmego (Dz.U. zż020r. poz.433), co zarządzan, co następuje:

§1,

Z dniem 16.03.2020r. wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecmej w Dęblinie poprzęz podjęcie działń prewencyjnych
mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choŃby zakdźnej (wirus Sars - CoV - 2).

§2.

Wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów Ośrodka Pomocy Społeczlej
w Dęblinie poprzez podjęcie nasępujących działń:

1, Ustala się godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w dni robocze
od 7.30 do 15.30.

2. Wejście do budlł*u siedziby Ośrodka Pomocy Społecmej w Dęblinie odbywaó się

będzie Ęlko przez wejście główne; pozostałe wejścia będą zamknięte.

3. Wszelkie dokumenty należy składaó w pońiemi budylku Urzędu Miasta Dęblin (przy
wejściu głównym) gdzie OPS ma swoją siedzibę.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się

bezpośrednią obsługę klienta po uprzednim telefonicmym omówieniu sprawy z pracownikiem
oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa klienta i uzgodnieniu
terminu wiąty co do dnia i godziny.

§3

Do odwołania zawiesza się działalnośó Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych,

§4

Do minimum ogranicza się pracę pracowników socjalnych i as;,stentów rodziny w Ęonie
poza siedzibą Ośrodka.

§5

Zobowiązuje się pracowników OPS w Dęblinie do odbywania tylko niezbędnych podróĄ
sfużbowych.

§6

Bezpośrednie wiz}ty klientów w Ośrodku ogranicza się
naleĄ kontaktowaó się za pośrednictwem telefonów lub
ePUAPem).

do minimum - w miarę możliwoścr
drogą elektroniczną (e-mailowo lub

§7

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem 16 marca2lżl r. i obowiązuje do odwołania.
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