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Pleszew, dnia 21.04.2022 r. 
 
 
 

Zarządzenie 

Nr DR.000.7.2022 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie organizacji opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przez 
mieszkańców, urlopowania oraz odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń, nakazów i 

zakazów w domach pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze zmianą sytuacji 

epidemicznej w kraju, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zasady opuszczania terenu Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie (zwanego dalej Domem) przez mieszkańców: 

1) teren Domu mogą opuszczać mieszkańcy pod warunkiem zaopatrzenia w środki ochrony 

osobistej i bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi w Polsce zasadami. 

2. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zasady urlopowania mieszkańców Domu: 

1) urlopowani mogą być wszyscy mieszkańcy Domu, 

2) mieszkaniec Domu / opiekun prawny składający wniosek o urlop jest zobowiązany do 

jednoczesnego złożenia oświadczenia o zachowaniu reżimu sanitarnego podczas urlopu, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce zasadami,  

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

3. Znosi się ograniczenia dotyczące odwiedzin mieszkańców Domu przez osoby bliskie. 

 

§ 2 

Z dniem 24 kwietnia 2022 r. traci moc Zarządzenie nr DR.000.3.2022 Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie organizacji opuszczania terenu Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie przez mieszkańców, urlopowania oraz odwiedzin mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Pleszewie. 

 

§ 3 

Postanowienia, o których mowa w § 1 obowiązują w terminie od dnia 25 kwietnia 2022 r. do 

odwołania. 
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§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 kwietnia 2022 r. 

 


