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ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 
D Y R E K T O R A DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „BORÓWEK" 

im. Krystyny Bochenek 
z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie w^drożenia procedur związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju 

w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa S ARS-CoV-2 

Na podstawie § 25 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 
w Borówku przyjętego Uchwałą Nr 72/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 
2011 r. zarządzam: 

§1. Zarządzam wdrożenie procedury wejścia na teren zakładu pracy stosownie 
do treści ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§2. Zarządzam nową organizację przyjęć do Domu Pomocy Społecznej „Borówek" 
im . Krystyny Bochenek stosownie do treści ogłoszenia stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§3. Zarządzam zapoznanie się wszystkich pracowników DPS „Borówek" z instrukcją 
wydaną przez Wojewodę Łódzkiego dnia 14.03.2020 r. dotyczącą wsparcia osób 
przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2. 

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Otrzymują do wiadomości: 

- Główny księgowy -

- Kierownik działu T -O -

- Kierownik działu A-G -

- Starszy specjalista pracy socjalnej -

- Instruktorzy ds. K - 0 -

- Pracownicy DPS - tablica ogłoszeń 

Marek 



Załącznik ni 1 
do Zarządzenia Nr 2 /2020 
Dyrektora DPS „Borówek" 
z dnia 16.03.2020 r. 

OGŁOSZENIE 
W związku z sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność ograniczenia do 

koniecznego minimum kontaktów mieszkańców i personelu DPS "Borówek". 
Z dniem 14.03.2020 r. został wprowadzony zakaz odwiedzin przez członków rodziny 
mieszkańców oraz urlopowanie mieszkańców w celu od^^iedzania rodzin w miejscu ich 
zamieszkania. Powyższe zakazy obowiązują do odwołania. 
W wypadku zdarzeń losowych proszę o kontakt telefoniczny 46 839 21 14 lub 512 102 353. 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 2 /2020 
Dyrektora DPS „Borówek" 
z dnia 16.03.2020 r. 

OGŁOSZENIE 
W związku z sytuacją epidemiologiczną infonnuję, że z dniem 16.03.2020 r. 

wstrzymane są przyjęcia nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej „Borówek" 
im. Krystyny Bochenek do dnia odwołania. 
Osoby, które zostały skierowane decyzją Dyrektora PCPR w Łowiczu przed dniem 
14.03.2020 r. zostaną przyjęte i poddane procedurom izolacyjnym w celu weryfikacji stanu 
zdrowia. 
Brak przyjęć nowych osób wynika z konieczności zabezpieczenia epidemiologicmego 
jednostki. 
W chwili obecnej, po wydzieleniu pomieszczeń odosobnienia dla mieszkańców, zajęte 
zostały wszystkie pomieszczenia przeznaczone do realizacji świadczenia usług na rzecz 
mieszkańców Domu. 


