
Zarządzenie Nr DPSEB.D.002.16.2021 z dnia 17 maja 2021 r.  

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu 

 

w sprawie:  

− uchylenia zarządzenia z dnia 28 kwietnia 2021 r. Nr DPSEB.D.002.15.2021 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 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, 

− wprowadzenia zasad związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego  

w czasie odwiedzin mieszkanek Domu Pomocy Społecznej im. bł. 

Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 

 

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 11 maja 2021 r. znak: PS-II.940.26.2021.7 

b) Rekomendacjami nr 33/2021 zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z 

koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta Poznania 

uchylam w całości zarządzenie Nr DPSEB.D.002.15.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

 

§ 2 

 

1. Odwiedziny możliwe są w godzinach 13.00-18.00 od poniedziałku do niedzieli. 

2. W czasie odwiedzin mieszkanka Domu ma obowiązek korzystania z maseczki 

zakrywającej usta i nos, którą zapewnia DPS. 

3. 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. 

4. Odwiedzający zobowiązany jest przed wejściem do budynku DPS do założenia 

fartucha jednorazowego, rękawiczek jednorazowych oraz osłony na obuwie. 

5. Środki ochrony osobistej wskazane w pkt 2 i 3 odwiedzający jest zobowiązany 

zapewnić sobie we własnym zakresie. 

6. Odwiedzający po wejściu do DPS zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji 

rąk.  

7. 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. 

8. Odwiedzającym zabrania się: 

− przemieszczania się po terenie DPS, 

− siadania na łóżku mieszkańca, 

− korzystania z toalety zlokalizowanej na piętrze mieszkalnym, 

− spożywania posiłków na terenie DPS; 



 

9. Odwiedzający mogą korzystać wyłącznie z toalety zlokalizowanej na poziomie (– 1) 

przy windzie. 

10. Odwiedziny mieszkanek zamieszkujących na drugim piętrze odbywają się  

w pokoju gościnnym na parterze budynku lub w Ogrodzie DPS. 

11. Odwiedziny mieszanek zamieszkujących na trzecim piętrze (niezdolnych do 

samodzielnego poruszania się) odbywają się w pokojach mieszkanek. 

12. Po zakończeniu odwiedzin, personel każdorazowo przeprowadza dezynfekcję 

pomieszczenia, w którym przebywała osoba odwiedzająca. 
 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 


