
ZARZADZENIE DPS.0121.17.2020 

DYREKTORA 

Domu Pomocy Społecznej w Lesznie 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad organizacji i pracy DPS w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej nr DPS-I.070.69.2020.MBo oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS-II.940.37.2020.10 

z dnia 03.07.2020 

§1 

1. Wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców DPS w Lesznie.  

2. W wyjątkowych  sytuacjach za zgodą Dyrektor DPS mogą się odbywać odwiedziny na zasadach 

ścisłego reżimu sanitarnego. Do sytuacji wyjątkowych zalicza się: 

– odwiedziny z okazji 100 urodzin  

– odwiedziny w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca 

3. Osoby odwiedzające muszą poddać się pomiarowi temperatury oraz zgodzić na wywiad w celu 

określenia stanu zdrowia. 

4. O terminie i liczbie osób odwiedzających decyduje Dyrektor DPS, po uprzednim ustaleniu 

kondycji psychofizycznej danego mieszkańca oraz możliwości organizacyjnych. 

5. Osoby odwiedzające muszą mieć założoną na nos i usta w maseczkę lub przyłbicę, na ręce mieć 

rękawiczki oraz muszą przed spotkaniem wydezynfekować dłonie. 

6. Osoby odwiedzające nie mogą mieć żadnych objawów przeziębienia i grypy tj. podwyższonej 

temperatury ciała, gorączki, kaszlu, chrypy, bólu gardła itp. oraz innych dolegliwości mogących być 

przyczyną zarażenia naszych mieszkańców. 

7. Forma i miejsce spotkania będą uzależnione od stanu zdrowia i stanu sprawności mieszkańca.  

8. W czasie odwiedzin należy zachować bezpieczną odległość, minimum 1,5 metra. 

9. Liczba osób odwiedzających będzie uzależniona od miejsca spotkania, sytuacji zdrowotnej 

mieszkańca.  

10. Po każdym spotkaniu pomieszczenie i miejsce będą dezynfekowane i wietrzone. 

11. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania wcześniej ustalonych odwiedzin. 

§2 

1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wiek i stan zdrowia mieszkańców DPS w Lesznie 

wprowadza się zakaz wychodzenia mieszkańców na zakupy.  

2. Mieszkańcy mogą opuszczać teren DPS w asyście opiekuna/ pielęgniarza/psychologa/pracownika 

socjalnego/wolonatariusza w przypadku niezbędnych konsultacji lekarskich, niezbędnych wizyt u 

lekarzy specjalistów oraz niezbędnych badań lekarskich. Za niezbędne uznaje się wizyty, konsultacje 

i badania ratujące zdrowie i życie. O zakwalifikowaniu do kategorii niezbędne decyduje lekarz w 

porozumieniu z pielęgniarką/pielęgniarzem.  

3. W czasie wyjazdu do poradni i laboratoriów mieszkańcy i pracownicy muszą być wyposażeni  w 

środki ochrony osobistej oraz muszą zachowywać zasady reżimu sanitarnego. 

§4 

1. Wprowadza się ograniczenia dotyczące urlopowania mieszkańców DPS w Lesznie. 

2. Osoba/osoby/rodzina i współmieszkańcy, do której mieszkaniec ma być urlopowany muszą 

przedstawić aktualne zaświadczenia o negatywnym wyniku na koronawirusa.  

3. Również mieszkaniec wracając z urlopowania do DPS musi przedstawić aktualne zaświadczenie o 

negatywnym wyniku na koronawirusa. 

4. Dowodem przyjęcia obowiązujących zasad sanitarnych jest pisemne oświadczenie Mieszkańca oraz 

osoby/instytucji przyjmującej Mieszkańca na urlopowanie.  

5. Zgodę na urlopowanie wydaje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie po uwzględnieniu 

stanu zdrowia mieszkańca. 

§5 

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania. 


