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Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

z dnia 30listoPada}020 r.

w sprawie

organizacj i bezpoSredniej obslugi interesant6w

wPowiatowymCentrumPomocyRodziniewGryficach
i wprowadzeniaograniczeri w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii

Na podstawie $16 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w

Gryficach, przyjgtego UchwalQ Nt 27 6197 12020 Zarzqdu Powiatu w Gryficach z dnia 3 1 lipca

2020 r. oraz na podstawie $21 Rozporz}dzeniaRady Ministr6w z dnia 26 listopadaa0?0

r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeri, nakaz6w i zakaz6w w zwi1zku z

wyst4pieniem stanu epidemii (Dz. U. 22020 poz.209l),zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

w trosce o bezpieczeristwo interesant6w Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w

Gryficach orv pracownik6w jednostki, zviqzane z wyst4pieniem stanu epidemii i

rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2, wprowadza sig ograniczenia w wykonywaniu

zadah PCPR, polegaj4ce na wykonywaniu wyl4cznie zadal niezbgdnych do zapewnienia

pomoay obywatelom.

s2

1. Zaleca sig kontakt z PCPR ptzede wszystkim z v,'ykorzystaniem komunikacji

elektronicznej, telefon icznej i korespondencj i tradycyj nej'

2,

J,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH

uL. DWORCOWA 22, 72-300 GRYFICE

TeVfax:(gl)384'66-26,Adrese-mail:pcpr@,srvfice'pl

Przed wejSciem do budynku PCPR znajduje sig skrrynka podawcza, do korzystania

z kt6rej bardzo zachEcamy. Interesanli mog* sklada6 w skrzynce wszelk4

korespondencjg kierowan4 do PCPR w Gryficach, jak podania, wnioski, pisma i inne

dokumenty.

Celem zwigkszeni a bezpieczefrstwa i uniknigcia kolejek oraz ograniczenia czasu

oczekiwania na miejscu (w budynku brak poczekalni), zaleca sig wczeSniejsze

uzgadnianie telefoniclne lut mailowe konkretnego terminu i godziny wizyty w PCPR

z pracownikiem konkretnego dzialu, kt6ry r6wniez okresli, QZY jest koniecznosd

osobistego przybyciacelemZalatwienia sprawy (dane teleadresowe jak w pkt 1)'
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6.

4,

5.

8.

9.

Na parterze budynku utworzony zostal Punkt Obslugi Interesant6w, obslugiwany
przez pracownik6w Biura obslugi PCPR (sekretariat), ktorzy bgd4 decydowai o

wpuszczeniu os6b oraz zawiadamiad pracownika merytoryaznego wlaSciwego dzialu
do zalatwienia sprawy; nastgpnie -w przypadku stwierdzeniaprzez pracownika takiej
koniecznoSci z uwagi na brak moZliwoSci zalatwienia sprawy bezpoSrednio w w/w
Punkcie - bEdq Paristwo kierowani do poszczeg6lnych dziaL6wlbiura.

Pracownik merytoryczny mezwlocznie zglasza sig do Punktu Obslugi celem
zalatwtenia sprawy. W przypadku koniecznoSci pracownik wraz z interesantem
przechodzi do wlaSciwego Dzialul biura celem dokonania niezbgdnych czynnoSci, z

zastrzeaeniem, ze liczba interesant6w przebywaj4cych w jednym pomieszczeniu w
tym samym czasie nie moze by6 wigksza niz I osoba na 1 stanowisko obslugi, z
wylqczeniem os6b realizujqcychzadaniaw zakresie obslugi interesant6w, zgodnie z $
2l ust. 2 wlw Rozporz1dzenia. Po zalatwieniu sprawy/ zakohczeniu czynnoSci

pracownik merytoryczny odprowadza interesanta do wyjScia z Urzgdu lub z$asza
p owy Zsze pracownikom B iura Obslugi (sekretariat).

Interesant6w korzvstaiacvch z bezpo5redniei obslugi w PCPR zobowiazuie sie do

stosowania nastepuiacvch zasad:

a) W trakcie wizl'ty naIe?y zachowa1 rczwagQ i OBOWL{ZKOWO kotzystaf ze

Srodk6w ochrony osobistej poprzez zaslanianie nosa i ust za pomoc4 maseczki,
przyNbicy lub odziezy. Odslonigcie twaruy mole nast4pii jedynie na wniosek
pracownika PCPR w celu identyfikacji osoby; wskazane jest r6wnie2 uzywanie
j ednorazowych rgkawiczek;

b) Do budynku naleZy wchodzii pojedynczo - z wyjqtkiem os6b, kt6re z uwagi
na wiek, stan zdrowia lub inne uzasadnione okolicznoSci wymagaj4 pomocy

innych os6b;

c) Niezwlocznie po wejSciu do budynku nale2y zdezynfekowai rgce ptynem do

dezynfekcji r4k udostgpnionym przy wejSciu - przy utworzonym Punkcie

Obstugi Interesant6w;

d) Nalezy zachowat co najmniej 1,5-metrow4 odlegtoSd od innych os6b.

Pracownik6w PCPR - w trakcie bezpoSredniej obslugi interesant6w - zobowi4zuje sig

do zastaniania nosa i ust za pomoc4 maseczek, przylbicy lub odzieLy oraz uzylvanie

rgkawiczek jednorazowych, a takhe do zachowania co najmniej l,5-metrowej
odlegloSci od innych os6b lub obslugi przy stanowisku wyposahonym w ekran (pleksi)

oddzielaj4cy od siebie strony.

W trosce o bezpieczeristwo interesant6w oraz pracownik6w, wizyty w urzqdzie
powinny odbywad sig tylko w sprawach pilnych, do kt6rych konieczne jest

osobiste stawiennictwo oraz bez os6b towarzysz4cych, z wyjqtkiem sytuacji, gdy
jest to niezbgdne do zalatwienia sprawy lub w przypadku, o kt6rym mowa w pkt 6 lit.
b).

Osoby z objawami przezigbienia (w tym gor4czka, kaszel, katar, utrata wgchu,

smaku, b6le migsni, staw6w, b61e brzucha, wymioty, biegunka) proszone s4 od

wstrrymania si9 od wizyt w lJrzgdzie (nale|y skontaktowa6 sig telefonicznie lub

mailowo - dane do kontaktu wskazano w pkt 1).



l0.Wszelk4korespondencjg-k]elowan4doPCPR,wtymzapoSrednictwemPoczty
Polskiej, poczt4 kuriersk4 fuU iooq J'og4 wll4ko*q o'u' korespondencjq zloZon4 w

skrzynce podawczej prryd bf]#;ffi-fC1n, oAtit* pracownik Biura Obslugi

(sekretariat) w maseczc el przylbiT;;;;w rqftawiczftach jednorazowych i pozostawt4

jq w wyznac 
'ony*miejscu 

na minimum 24-godzinrr4 kwarantanng'

11. pracownicy pcpR maj4 obowi4zek prowadzenia reiestru.pr"vig{.h]nteresant6w

(imig i rrur*iriolrrteresanta, "d;1d 
tel. kontaktovYy)'Jednoczesnie wypelniany jest

obowiQzek informacyjny w J";mk* do interesant6w poprzez wywieszenie/

udostgpnienie klauzuli informffiil * -i",.t"t' 'Uittunia 
w7w danych osobowych

(punkt oustuji i"i"r.."",0*, ,.k Liuriat orazbiura w budynku PCPR)'

$3

Zobowiqzilesigwszystkichpracownik6wPCPRwGryficachdozapoznaniasiQi
pr ze str ze gani a niniej sze go zarzqdzenia'

$4

Zarzqdzenie podane jest do wiadomoSc\ poprzez udostqpnienie jego

pcpR w Gryficac h orazdla interesantow na tablicy ogloszeri PCPR i

do budynku , alakkena stronie intemetowej'

$s

zarzqdzerie wchodzi w zycie z dniem podiisania i obowi4zuje do czasu odwolania i/lub

zakofrczenia wystQpowania stanu epidemii'

$6

Traci moc ?ARZIDZENIE Nr pcpR.JM.0 .02.021,5A,2020 Dyrektora powiatowego

Centrum Pomocy Rod,i,,i. w Gryficach z dnia I czetwca 2020 t. w sprawie organtzaq\

bezposredniej obslugi interesant6w w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach i

wprowadzerriu og'uoi" zefiw zwiqz'kvz wyst4pieniem stanu epidemii

Grvfice, dnia 30.11'2020 t'

tresci w Sekretariacie

drzrviach wejSciowYch


