
JRMISTRZ MIASTAPAR ZARZĄDZENIENr 20)../2020woj.kujawsko-pomorskie BURMISTRZA Golubia-Dobrzynia
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Mi.
Golubia-Dobrzynia

ta

Na podstawie art. 21b ust I ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

$1

1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lubmożliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniemwirusem SARS CoV-2 określa się wykaz szczególnych form udzielania pomocymieszkańcom Miasta Golubia-Dobrzynia, stanowiący załącznik do niniejszegozarządzenia.
2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, następujena wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

$2.
Nadzórnad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka PolitykiSpołecznej w Golubiu-Dobrzyniu

$3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. (|

Sporządził i sprawdził:

1) Beata Meredyk-Chlebowska — Dyrektor MOPS
2). Przemysław Kuczkowski— Kierownik WO UM



Załącznik
do Zarządzenia ..29,%0%0......
Burmistrza Golubia-Dobrzynia

zdnia 19 marca 2020r.

szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom GminyMiasta Golubia-Dobrzynia wsytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku zzagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

1. Ustala się następujące formy pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Golubia-
Dobrzynia w związkuz zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:

1). Pomoc psychologiczna — świadczona on-line bądź poprzez kontakt telefoniczny
wsytuacjach:

a. załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu
kwarantannie,

b._ straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania naCOVID-19.
2) W obszarze pomocy interwencyjnej:

a. uzyskanie i dostarczenie leków zaleconychprzez lekarza — w trakcie
odbywania kwarantanny;

b. zaopatrzenie w żywnośćosób pozostających w kwarantannie domowej;
©. zaopatrzenie w niezbędne materiały higieniczne;
4. udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w

obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.
3) Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod

numerem telefonu 56683 5410 wew.42, bądź poprzez adres e-mail:
mopsum(Qgolub-dobrzyn.pl codziennie do godziny 12.00

4). Realizacja wniosków nastąpi do końca kolejnego dnia roboczego następującego
poddniu złożenia wniosku.


