
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr pC p R. JM .0.02.021 . I 4.2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

Procedura postgpowania na wypadek koniecznoSci objgcia kwarantann4 dziecka

przebywajQcego w rodzinnej piecry z stgpczei na terenie powiatu Gryfickiego

Celem wprowadzenia Procedury jest troska o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych
warunk6w przebywania wychowankow rodzinnej pieczy zastgpczej na terenie powiatu
Gryfi ckie go or az zminimalizowan ie ry zyka r ozprzestrzeniania sig wirus a S ARS - C oV -2.

r. PODSTAWA PRAWNA:

o Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu orcz zwalczaniu zakaLen i chor6b
z*uinych u ludzi (Dz.tJ . z 2019 r. poz.l239 ze zm.),

o Ustawa z drtta 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
59 ze zm.),

o Rozporz4dzenre Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
okreSlonych ograniczen, nakazow i zakaz6w w zwiqzkuz wyst4pieniem stanu epidemii.

2. ADRESACI PROCEDUR ORAZ SPOSOB POST{POWANIA:

2.1. Procedura postgpowania adresowana jest do wszystkich form rodzinnej pieczy

zastgp czej funkcj onuj 4cych na terenie powiatu Gryfi cki e go.

2'2.Rodziny, o kt6rych mowa w pkt. 2.1. majq obowi4zek przestrzegac niniejszych

procedur oraz oglaszanych na biezqco zalecen Gl6wnego Inspektora Sanitarnego

w zwi4zku z potencjalnym ryzykiem zakaLenia koronawirusem, a tak1e wydanych

ptzez Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Paristwow4 Inspekcj4 Sanitatnq oraz

Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, a takae uzgodnionych

z Rzecznikiem Praw Dziecka ,,Zaleceri dla instytucji szeroko rozumianej pieczy

zastgpczei i oirodkfw wychowawczych dot. mozliwoici zapobiegania szerzeniu sig

koronawirusa" z dnie 24.05.2020 r. (zat. nr I do proceelury).

3. RODZINNA PIF,CZA ZASTNP CZA

3.1. Obowi4zki rodzic6w zastgpczych/ prawnych opiekun6w

z dnia27.09.2020 r,

flb\



Do obowi4zk6w rodzic6w zastgpczych/ opiekun6w prawnych nalezy:

l) Zapozna6 sig z Procedurami bezpieczeflstwa obowi4zuj4cymi w okresie pandemii

Covid-19 na terenie kraju;

Zapoznac sig z niniejsz4 Procedurq otaz dostarczyd do PCPR podpisane oSwiadczenie

(zal. nr 2 do ProcedurY);

W przypadku wyst4pienia objaw6w, takich jak: dusznoSd, stan podgor4czkowy/

podwyzszona temperatura (powyZej 37'C do 38oC), objawy przezigbieniowe, nale?y

niezvil.ocznie skorzystai z porady u swojego lekarza POZ illub zadzwonil do

najblizszej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Gryfice - tel. alarmowy 91 38 78 813;

Calodobowa infolinia d\a obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:

+ 48 222 500 115). W przypadku pogarszania sig stanu zdrowia naIe?y zadzwonic

podnr 999 lubll2.
Objawami choroby COVID-l9 wywolywanej przez koronawirusa SARS-CoV-19

mog4 by6 r6wniez: gorqczka (powyzej 38"C), kaszel, dusznosci i klopoty

z oddychaniem, b61e migsni i ogolne zmgczenie,utratawgchu i smaku lub inne;

W przypadku kontaktu z osob4 zakalon koronawirusem lub chor4, nale?y

niezvy\ocznie zadzwonid do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomi6 o swojej

sytuacji, kt6ra przekaze informacjq o dalszym postgpowaniu'

W przypadku pytaf, w4tpliwoSci, naIe?y zadzvtonil na infolinig Narodowego

Funduszu Zdrowia: 800 190 590, lub pod nr wskazany na stronie Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej - Calodobowa infolinia dla obywatela w sprawach

louarantanny i zdrowia: + 48222 500 115.

W przypadku stwierdzenia zakahenia koronawirusem lub objgcia kwarantann4

kt6regokolwiek czlonka rodziny zastgpczej lub os6b wspolzamieszkuj4cych, nale?y

powiadomii o tym fakcie PCPR w Gryficach (91 384 66 26) oraz instltucje

oSwiatowe, do kt6rych uczgszczajq dzieci, tj. przedszkole, szkola, plac6wki wsparcia

dziennego, itp.

W przypadku stwierdzenia zakahenia koronawirusem lub objgcia kwarantann4

kt6regokolwiek czlonka rodziny zastEpczej lub osob wsp6lzamieszkuj4cych nale2y

przekazat informacjg do PCPR w Gryficach ze wskazaniem os6b, kt6re w okresie

kwarantanny domowej bgd4 Swiadczy6 uslugi pomocowe dla rodziny zgodnie z

potrzebami (m.in. robienie zakup6w, opieka nad zwierzqtami, itp')

2)

4)

s)

6)

7)

8)



3.2. Obowi4zki PCPR w Gryficach:

1) Zapoznat wszystkie formy rodzinnej pieczy zastgpczei zterenu Powiatu Gryfickiego

z tr elciq niniej szej procedurY.

W przypadku objgcia danej rodziny kwarantann4, PCPR w Gryficach utrzymuje staty

kontakt z dan4 rodzin1 (kontakt telefoniczny, mailowy illub za pomocq Srodk6w

audiowizualnych).

w przypadku zgloszenia przez rodzinE, o ktorej mowa w pkt. 3.2.2) do PCPR

w Gryficach potrzeb w zakresie koniecznoSci udzielenia pomocy w dostarczeniu

rodzinie produkt6w ZywnoSciowych, higienicznych, lek6w niezbqdnych do

codziennego funkcj onowania i/lub Srodk6w ochrony osobistej (maseczki, rqkawiczki,

ptyny do dezynfekcji, fartuchy, przylbice itp.), PCPR w porozumteniu z danqrcdzinq

organizttje ich dostarczenie do rodziny.

W przypadku rodziny, o kt6rej mowa w pkt. 3.2.2) w sytuacji zgloszeniaprzezrodzinq

do pCPR w Gryficach trudnoSci lub braku mozliwoSci sprawowania wlaSciwej opieki

nad dzieckiem zpowodu objgcia kwarantann4 lub choroby, PCPR mohe zabezpieczyc

opiekg nad dzieckiem poprzez'.

pracy dla osoby zatrudnionej do pomocy w danej rodzinie,

Formy i zakres pomocy okreslane bgd4 kazdorazowo indywidualnie, w zaleznoSci od

sytuacji danej rodziny i potrzeb oruz moZliwoSci.

Zapewnienia pomocy psychologicznej,tercpeutycznei oraz wsparcia dziecka irodziny

w przypadku zgloszeniaprzez rodzing do PCPR takiej potrzeby'

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Procedury bezpieczehstwa wchodzqw Zycie z dniem podpisania przez dyrektora PCPR'

Procedury obowi4zuj4 do czasu odwolania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej.
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