
Zarządzenie Nr DPSEB.D.002.15.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu 

 
w sprawie:  

wprowadzenia zasad odwiedzin, opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej  
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 oraz 
zasad urlopowania mieszkanek w związku z ograniczeniami wprowadzonymi 
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r.  znak: PS-
II.940.26.2021.7 

 
 
na podstawie § 7 ust 1 i § 18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im.  
bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
W związku z  

a) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak: PS-II.940.26.2021.7  
b) Poleceniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 marca 2021 r. znak: 

ZSS.XIII.8120.13.5.2021 
uchylam w całości zarządzenie Nr DPSEB.D.002.12.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
 
 

§ 2 
 

Mając na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 wprowadzam   
zasady odwiedzin mieszkanek Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22. 

 ZASADY ODWIEDZIN 

1. W świetle decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak:  
PS-II.940.26.2021.7 dopuszcza się odwiedziny mieszkanek Domu Pomocy 
Społecznej w przypadku: 
a) potwierdzenia przez osoby odwiedzające dwóch dawek szczepionki przeciw 

COVID – 19, 
b) w przypadku gdy osobą odwiedzającą jest osoba niezaszczepiona – przyjęcia 

przez mieszkankę dwóch dawek szczepionki przeciw COVID – 19 
2. Odwiedziny możliwe są w godzinach 13.00-17.00 od poniedziałku do niedzieli. 
3. Zamiar odwiedzin należy zgłosić pracownikowi socjalnemu pod numerem telefonu 

61 833 19 41 (w. 1) od poniedziałku do piątku w godz. od. 7.00 do 13.00, 
pracownik potwierdza możliwość odwiedzin - w przypadku dużej liczby zgłoszeń 
odwiedzin możliwe jest ograniczenie liczby odwiedzających i indywidualne 
ustalenie innego terminu odwiedzin. 

4. Zamiar odwiedzin w sobotę i niedzielę winien zostać zgłoszony w piątek do godziny 
13.00. 

5. Czas odwiedzin na terenie DPS nie może trwać dłużej niż 30 minut. 
6. Jedną mieszkankę może w danym czasie odwiedzać jeden odwiedzający. 
7. Odwiedziny mieszkanek zamieszkujących na drugim piętrze odbywają się  

w  pokoju gościnnym na parterze budynku lub w Ogrodzie DPS. 



8. Odwiedziny mieszanek zamieszkujących na trzecim piętrze (niezdolnych do 
samodzielnego poruszania się) odbywają się w pokojach mieszkanek.  

9. W czasie odwiedzin mieszkanka Domu ma obowiązek korzystania z maseczki 
zakrywającej usta i nos, którą zapewnia DPS. 

10. Odwiedzający zobowiązany jest przed wejściem głównym do budynku DPS  
od ul. Niedziałkowskiego 22, do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. 
Odwiedzjący musi mieć założoną maseczkę przez cały czas pobytu na terenie DPS. 

11. Odwiedzający zobowiązany jest przed wejściem do budynku DPS do założenia 
fartucha jednorazowego, rękawiczek jednorazowych oraz osłony na obuwie. 

12. Środki ochrony osobistej wskazane w pkt 10 i 11 odwiedzający jest zobowiązany 
zapewnić sobie we własnym zakresie. 

13. Odwiedzający po wejściu do DPS zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji 
rąk. 

14. Portier dokonuje pomiaru temperatury ciała odwiedzającemu termometrem 
bezdotykowym. Jeżeli temperatura ciała wynosi powyżej 37,50C, wejście na teren 
DPS nie jest możliwe, a odwiedzjący powinien skontaktować się z lekarzem POZ. 

15. Odwiedzającym zabrania się: 
- przemieszczania się po terenie DPS, 
- siadania na łóżku mieszkańca, 
- korzystania z toalety zlokalizowanej na piętrze mieszkalnym, 
- spożywania posiłków na terenie DPS; 

16. Odwiedzający mogą korzystać wyłącznie z toalety zlokalizowanej na poziomie (– 1) 
przy windzie. 

17. Po zakończeniu odwiedzin, personel każdorazowo przeprowadza dezynfekcję 
pomieszczenia, w którym przebywała osoba odwiedzająca.  

 

§ 3 
 

Mając na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 wprowadzam   
zasady opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 przez mieszkanki:  

ZASADY OPUSZCZANIA TERENU DPS PRZEZ MIESZKANKI 
 
1. W świetle decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak:  

PS-II.940.26.2021.7 mieszkanki, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw 
COVID-19, mogą opuszczać teren DPS z koniecznością bezwzględnego zachowania 
zasad reżimu sanitarnego.  

2. Mieszkanka zobowiązana jest poinformować portiera o czasie nieobecności. 
3. Przed wyjściem poza teren DPS, mieszkanka zostaje wyposażona przez portiera  

w maseczkę wielokrotnego użytku oraz płyn dezynfekcyjny.  
4. Mieszkanka po powrocie do DPS oddaje portierowi środek dezynfekcyjny,  

a maseczkę wrzuca do kosza przeznaczonego do brudnych maseczek. 
5. Mieszkanka zobowiązana jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego,  

w szczególności: 
- poruszania się w maseczce zakrywającej usta i nos, 
- utrzymywania odległości 1,5m – 2m od innych osób, 
- unikania dotykania oczu, nosa i ust, 
- zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką, 



- częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody lub dezynfekowania rąk środkami 
dezynfekującymi 

mieszkanka Domu Pomocy Społecznej po powrocie niezwłocznie składa wszelkie przyniesione 
do Domu artykuły zakupione lub pozyskane podczas pobytu poza placówką do kwarantanny  
w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na czas 24 godzin. 

§ 4 
 

Mając na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 wprowadzam 
zasady urlopowania mieszkanek Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22: 

 
ZASADY URLOPOWANIA MIESZKANEK 
 
1. W świetle decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak:  

PS-II.940.26.2021.7 mieszkanki, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw 
COVID-19 mogą korzystać z urlopowania poza teren Domu Pomocy Społecznej. 

2. Ostateczną decyzję co do urlopowania mieszkanki podejmuje Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej. 

3. Minimalny czas urlopowania wynosi 3 dni 
4. Mieszkanka zobowiązana jest podczas przebywania na urlopie do przestrzegania 

zasad reżimu sanitarnego, w szczególności: 
- poruszania się w maseczce zakrywającej usta i nos, 
- utrzymywania odległości 1,5m – 2m od innych osób, 
- unikania dotykania oczu, nosa i ust, 
- zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub 

chusteczką, 
- częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody lub dezynfekowania rąk 

środkami dezynfekującymi 
5. Po powrocie z urlopu: 

- pielęgniarka / opiekun medyczny dokonuje u mieszkanki pomiaru  
temperatury ciała. W przypadku jeżeli temperatura ciała przekracza 37,50C, 
należy postępować zgodnie z Procedurą postępowania w sytuacji kiedy u 
mieszkańca występują objawy infekcji, 

- pielęgniarka / opiekun medyczny przeprowadza z mieszkanką Ankietę 
(wywiad epidemiologiczny) wprowadzoną Procedurą postępowania w celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2, 

- mieszkanka zobowiązana jest do wyrażenia zgody na spryskanie płynem 
dezynfekcyjnych przywiezionych bagaży, 

- mieszkanka zobowiązana jest do oddania odzieży w celu jej uprania przez 
pracowników DPS, a także do skorzystania z kąpieli (wraz z umyciem 
włosów), 

- mieszkanka Domu Pomocy Społecznej po powrocie niezwłocznie składa 
wszelkie przyniesione do Domu artykuły zakupione lub pozyskane podczas 
pobytu poza placówką do kwarantanny w miejscu wyznaczonym przez 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na czas 24 godzin. 

 
 
 



§ 5 
 

1. Mieszkanka opuszczająca teren Domu Pomocy Społecznej potwierdza przyjęcie do 
wiadomości zasad wskazanych w § 3 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, 

2. Mieszkanka urlopowana z Domu Pomocy Społecznej potwierdza przyjęcie do 
wiadomości zasad wskazanych w § 4 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do 
niniejszego zarządzenia 

 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
 
 

 

  



Załącznik nr 1 
do zarządzenia NR 

DPSEB.D.002.15.2021  
z dnia 28.04.2021 r. 

 
Oświadczenie mieszkanki opuszczającej 

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 

 
Ja…………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko mieszkanki 

 
 
oświadczam, że opuszczam teren Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 
 
 
 
Zostałam poinformowana o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego,  
w szczególności: 

1. zalecenia korzystania z maseczki zakrywającej usta i nos, 
2. utrzymywania odległości 1,5m - 2m od innych osób, 
3. unikania dotykania oczu, nosa i ust 
4. zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką 
5. częstym myciu rak używając mydła i wody lub dezynfekować je środkami 

dezynfekującymi, 
6. Zobowiązuję się stosować do ww. zasad. 

 
Oświadczam, ze zostałam zaopatrzona przez DPS w środki ochrony osobistej: maseczkę oraz 
rękawiczki. 
 
Oświadczam, że wszelkie przyniesione przeze mnie do DPS artykuły zakupione lub pozyskane 
podczas pobytu poza placówką zostaną oddane niezwłocznie po powrocie do kwarantanny na 
czas 24 h. 
 
Poznań, dnia …………………. 
 
    ………………………………………………………… 

czytelny podpis oświadczającego 

  



Załącznik nr 2 
do zarządzenia NR 

DPSEB.D.002.15.2021  
z dnia 28.04.2021 r. 

 
 

Oświadczenie mieszkanki urlopowanej 
z Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  

w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 
 
 
Ja…………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko mieszkanki 

 
 
Wyrażam zgodę na spryskanie płynem dezynfekcyjnych przywiezionych bagaży po powrocie  
z urlopowania, 
 

Wyrażam zgodę na oddanie po powrocie z urlopowania odzieży w celu jej uprania przez 
pracowników DPS 

Zobowiązuję się po powrocie z urlopowania do skorzystania z kąpieli (wraz z umyciem 
włosów) 

 
Wyrażam gotowość stosowania się do zasad ścisłego reżimu sanitarnego, w tym 
każdorazowego używania maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących. 
 
 
Poznań, dnia …………………. 
 
    ………………………………………………………… 

czytelny podpis oświadczającego 

 


