
Działania zapobiegawcze związane z 
koronawirusem SARS-Cov-2

Odwołane  zajęcia  w  szkołach  oraz  imprezy  miejskie  i  kulturalne,  utrudnienia  w  urzędach,  wstrzymana
możliwość odwiedzin w szpitalu – to pierwsze 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 Prezydent Miasta Świętochłowice
Daniel Beger wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

URZĄD MIEJSKI
Urząd  Miejski  w  Świętochłowicach podjął  środki  mające  na  celu  ograniczenie  ryzyka  rozpowszechniania  się
koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od piątku, 13 marca, do odwołania.
 Wejście dla mieszkańców dostępne będzie wyłącznie od ul. Katowickiej.
 Sprawy bieżące załatwiane będą drogą mailową lub telefoniczną.
 Mieszkańcy obsługiwani będą osobiście wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym umówieniu się.
 Osoby nieumówione muszą liczyć się z koniecznością oczekiwania.
 Podczas wizyty w urzędzie możecie Państwo zostać poproszeni o podanie personaliów.
 Interesanci  przyjmowani  będą pojedynczo.  Konieczne  jest  zachowanie  1,5  m  odległości  pomiędzy
mieszkańcem a obsługującym go urzędnikiem.
 Wpłaty należy regulować przelewami bankowymi.
 Zaplanowane spotkania prezydenta i  jego zastępców z mieszkańcami są odwołane. Informacja o nowych
terminach zostanie przekazana niezwłocznie.

EDUKACJA
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje
czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i  niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe,  w
których  w  przedszkolach  i  szkołach  podstawowych  nie  będą odbywały  się  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze,  a
działania opiekuńcze.
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca
wychowankowie i  uczniowie nie  przychodzą  do przedszkoli  i  szkół.  Zawieszenie  dotyczy  funkcjonowania
szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia
pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.
Świętochłowickie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby
dziecięce, będą zamknięte od 12 marca (czwartek) włącznie!.
Więcej informacji TUTAJ

KULTURA
Dla  bezpieczeństwa  mieszkańców odwołane  zostały  nadchodzące  wydarzenia m.in.  dzisiejsze  inauguracyjne
posiedzenia  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Świętochłowicach  oraz  kolejne  debaty  oświatowe,  które  miały  mieć
miejsce 12, 17 i 19 marca. Zawieszeniu ulegają również zajęcia prowadzone w Sekcji Aktywności Lokalnej i Świetlicy
Środowiskowej  Promyk działających w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej,  a także zajęcia  w ramach Centrum
Wsparcia Seniora. Z kolei w dziennym domu pobytu Senior+ wydawane będą wyłącznie posiłki.
Przełożone  zostają  również  szkolenia  dla  przedsiębiorców,  VII  Ogólnopolski  Nocny  Maraton  Pływacki
OTYLIADA’2020  oraz  konferencja  profilaktyczna  #Świętochłowice  bez  nałogów,  która  miała  się  odbyć  17
marca. Zawieszeniu ulegają również zajęcia prowadzone w Centrum Kultury Śląskiej i Młodzieżowym Domu
Kultury. Odwołane  są  też  wszystkie  wydarzenia  organizowane  przez  CKŚ.  Od  12  marca niedostępne  dla
zwiedzających jest Muzeum Powstań Śląskich oraz Wieże KWK Polska. Ponadto przesunięte w czasie zostaną
wiosenne spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami, które planowane były na przełom marca i kwietnia.

SPORT
Od  12  marca  (czwartek) zawieszone  zostaje  działanie  obiektów  sportowych  OSiR  Skałka -  basen  miejski,
kąpielisko  miejskie,  siłownia,  squash,  Orlik  oraz  Dom  Sportu  w  Lipinach.  O  wznowieniu  działania  będziemy
informować.
W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
ograniczenia  jego  skutków  zdrowotnych  i  społecznych, zaleca  się  podmiotom  prowadzącym  i  organizującym
działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. 

http://swietochlowice.pl/zawieszenie-zajec-w-placowkach-oswiatowych.html


POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA
Prezydent  Świętochłowic  Daniel  Beger  wystosował  apel  do  wszystkich  stowarzyszeń  i  organizacji  o
nieorganizowanie wszelkiego rodzaju imprez i spotkań. Więcej informacji TUTAJ
Zalecenia:
 Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów
seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów.
 Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej.
 Ograniczenie  do  minimum  wyjść  na  zewnątrz,  tylko  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,
podopiecznych z publicznych i  niepublicznych domów pomocy społecznej,  placówek opiekuńczo-wychowawczych,
mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.
 W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z OPS Świętochłowice, tel. 32
245 51 04.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach:
 od 16 marca 2020 r.  (poniedziałek)  do  27 marca 2020 r. zawiesza wypłaty świadczeń finansowych z
pomocy  społecznej,  które  były  realizowane  w  kasie  OPS.  Przedmiotowe  świadczenia  zostaną  doręczone
beneficjentom przez operatora pocztowego,
 wszelkie zgłoszenia dotyczące udzielania pomocy przyjmowane są wyłącznie w formie telefonicznej,
 w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pracownik socjalny przeprowadzi  wywiad  środowiskowy,  po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wywiadu,
 wszystkie zasiłki będą przekazywane za pośrednictwem poczty lub na wskazany przez klienta numer
rachunku bankowego,
 wszystkie decyzje administracyjne będą wysyłane za pomocą operatora pocztowego.
 przyjmowanie  wniosków  o  dofinansowanie  z  PFRON  oraz  w  zakresie  zasiłków  rodzinnych,  funduszu
alimentacyjnego,  500+,  dodatków mieszkaniowych i  inne należy złożyć  w późniejszym terminie z  zachowaniem
terminów ustawowych.
Swoją działalność zwiesiło od 12 marca 2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Lipinach.

ZDROWIE
W Zespole  Opieki  Zdrowotnej  wprowadzono  środki zapobiegawcze  w  postaci  wstrzymania  odwiedzin
pacjentów  oraz  organizowania  praktyk.  Informujemy  także,  że  w  świętochłowickim  szpitalu nie  stwierdzono
przypadku zarażenia kornawirusem. Więcej informacji TUTAJ

INSTYTUCJE MIEJSKIE
 Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej od  dnia  13  marca  2020r.  ogranicza  bezterminowo
bezpośrednią obsługę klienta w Spółce i podległych Administracjach. Wszelkie sprawy należy zgłaszać za pomocą
komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztą tradycyjną.
 Powiatowy Urząd Pracy zachęca, aby sprawę do załatwienia w PUP, załatwić bez wychodzenia z domu
– zadzwonić, napisać e-mail lub skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej. Przed wizytą w urzędzie pracy
należy potwierdzić telefonicznie taką konieczność.

DODATKOWE  ZALECENIA  PROFILAKTYCZNE
POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:
 Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i
nosa.
 Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy
seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych.
 Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych,
centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 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: pn - pt od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel: 32 241-24-95
oraz 32 241-24-95;  całodobowa infolinia:  692 180 830).  Na podstawie rozmowy i  oceny indywidualnej  sytuacji
zostaną podjęte  decyzje  co do dalszych  działań.  Kontaktować powinny  się  także osoby wracające z krajów, w
których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea
Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 Apelujemy  do  organizatorów  zgromadzeń  publicznych,  by  w  miarę  możliwości odwoływali  tego  typu
wydarzenia.
 Apelujemy  do  zarządców  budynków  mieszkalnych,  obiektów  komercyjnych  i  biurowych  o  zwiększenie
częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 Apelujemy  o  załatwianie  wszelkich  spraw  (urzędowych,  zawodowych,  osobistych)  w  miarę  możliwości  -
telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
 W zakresie  bieżących  informacji  apelujemy  o korzystanie  wyłącznie  z  oficjalnych  źródeł –  są  to  m.in.
ogłoszenia  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego  (www.gis.gov.pl)  oraz  Ministerstwa  Zdrowia
(www.gov.pl/koronawirus). W  Internecie  rozpowszechnianych  jest  wiele  nieprawdziwych  informacji,  które
pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.

https://www.gov.pl/koronawirus
https://gis.gov.pl/
http://swietochlowice.pl/dzia%C5%82ania-szpitala-powiatowego-w-zwi%C4%85zku-z-koronawirusem.html
http://swietochlowice.pl/apel-prezydenta-o-nieorganizowanie-imprez-i-spotkan.html


 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.
O ewentualnych dalszych działaniach informować będziemy na bieżąco.
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