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Działania zapobiegawcze
zrealizowane na terenie Ciechocinka w związku z wprowadzonym
stanem epidemii
Odwołane zajęcia w szkołach oraz imprezy miejskie i kulturalne, zamknięte urzędy i
instytucje miejskie – to działania zapobiegawcze związane z SARS-Cov-2, czyli tzw.
koronawirusem.
Obecnie

kluczowe

znaczenie

mają

szeroko

zakrojone

działania

profilaktyczne,

przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie
mieszkańców i porządek publiczny Burmistrz Ciechocinka wydał szereg zaleceń, które
przedstawiamy poniżej.
1. Urząd Miejski
Urząd Miejski w Ciechocinku podjął środki mające na celu ograniczenie ryzyka
rozpowszechniania się koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od 16 marca do
odwołania:
1) Urząd zamknięto dla klientów – obsługiwani są tylko klienci w sprawach pilnych, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w Urzędzie. Osoby
nieumówione nie są obsługiwane,
2) sprawy bieżące załatwiane są drogą korespondencji pocztowej, mailową lub
telefoniczną – w holu Urzędu czynna jest skrzynka podawcza;
3) uruchomiono całodobową informację o sytuacji epidemicznej, w której telefonicznie
można uzyskać podstawowe informacje na temat funkcjonowania miasta i instytucji
miejskich – telefon kontaktowy w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu – 54416 18 00 w. 133, po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy – 604 655
657;
4) preferowane

jest

dokonywanie

wpłat

należności

finansowych

przelewami

bankowymi – kasa Urzędu jest zamknięta;
5) zaplanowane spotkania Burmistrza z mieszkańcami są odwołane. Informacja o
nowych terminach zostanie przekazana niezwłocznie;
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6) zawieszone są dyżury radnych. Kontakt z radnymi jest możliwy za pośrednictwem
Biura Organów Samorządowych - tel.: 54-416 18 00 w. 129, e-mail:
radamiejska@ciechocinek.pl lub biurorady@ciechocinek.pl;
7) w Urzędzie Stanu Cywilnego wyłącznie załatwiane są sprawy związane ze zgonem
– po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem USC..
2. Edukacja
1) decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020
roku

funkcjonowanie

jednostek

systemu

oświaty

zostało

czasowo

ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno
publiczne, jak i niepubliczne nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12
i 13 marca były dniami przejściowymi, w których w przedszkolach i szkołach
podstawowych nie odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie
działania opiekuńcze;
2) w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku zadania
jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość;
3) od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do
szkół;
4)

od 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i
szkół. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne
od 12 marca włącznie zostały odwołane;

5) placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i
niepubliczne oraz kluby dziecięce, są zamknięte od 12 marca do odwołania;
6) zmieniono zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym
pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu.
3. Kultura
1) Miejskie Centrum Kultury zawiesiło swoją działalność od 12 marca b.r. do
odwołania;
2) Biblioteka Publiczna zawiesiła swoją działalność od 13 marca b.r. do odwołania.
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4. Sport
1) od 11 marca b.r. do odwołania zawieszone zostało funkcjonowanie obiektów
sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;
2) od 14 marca do odwołania zamknięto Camping.
5. Pomoc społeczna
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) z dniem 18 marca b.r. ograniczono wykonywanie zadań przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ciechocinku do realizacji czynności niezbędnych do
zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w poleceniach
Dyrektora, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,
b) godziny pracy MOPS nie uległy zmianie,
c) wydzielono strefę, zlokalizowaną w korytarzu budynku MOPS, umożliwiającą
interesantom składanie korespondencji w formie papierowej,
d) do interesanta, którego sprawa została zakwalifikowana jako pilna wychodzi
urzędnik dyżurny,
e) strefa wydzielona jest czynna w godzinach pracy MOPS,
f) preferowane jest rozpatrywanie spraw telefonicznie, za pośrednictwem
platformy

e-PUAP,

pocztą

tradycyjną

i

elektroniczną

na

adres

mops@ciechocinek.pl
g) decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń opublikowano na stronie
podmiotowej jednostki, a także przez wywieszenie informacji w siedzibie
jednostki,
h) osoby starsze, samotne, niesamodzielne, nieposiadające rodziny mogą
zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku
telefonicznie pod numer 54 416 10 17 w celu uzyskania pomocy,
i) osoby odbywające kwarantannę domową, które wymagają wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłku lub produktów
żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innego rodzaju
wsparcia mogą się kontaktować telefonicznie pod numer 54 416 10 17,
j) funkcjonowanie Domu Seniora+ „Niezapominajka” zostało

zawieszone do

odwołania.
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6. Zalecenia

profilaktyczne

dla

pracowników

i

mieszkańców

pozwalające

zminimalizować możliwość zakażenia
1) częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie
dotykania ust, oczu i nosa,
2) unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie
dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na
osłabienie odporności,
3) regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych,
4) niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych,
centrach handlowych itp.) – wyłączenie tych urządzeń przez gospodarzy obiektów,
5) w przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy
koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w
pierwszej

kolejności

skontaktować

się

z

Powiatową

Stacją

Sanitarno-

Epidemiologiczną (kontakt telefoniczny: 54-282 42 06 lub 608 016 764). Na
podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do
dalszych działań,
6) zarządcy budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych powinni
zwiększyć

częstotliwość

mycia

(dezynfekowania)

elementów

często

dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.),
7) preferowane

jest

załatwianie

wszelkich

spraw

(urzędowych,

zawodowych,

osobistych) w miarę możliwości - telefonicznie lub drogą elektroniczną,
8) zalecane jest korzystanie z przekazów medialnych wyłącznie z oficjalnych
źródeł

–

są

(www.gis.gov.pl)

to

m.in.

oraz

ogłoszenia

Ministerstwa

Głównego
Zdrowia

Inspektoratu

Sanitarnego

(www.gov.pl/koronawirus).

W

Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji,
9) noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które
kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa).
Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.
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