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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Poraj! 
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, w nawale niepokojących informacji płynących z mediów, kontaktuję się z Wami poprzez tradycyjną, choć ciągle „zdal-

ną”, formę przekazu jaką jest gazeta. Mam nadzieję, że zaakceptujecie nowy tytuł: „porajska.pl”, a także aktualne, zawarte w niej treści. Korzystając z tej możliwości 
chcę przekazać Wam własną, choć w istocie zbiorową, ocenę sytuacji w Naszej Gminie. W chwili, gdy piszę te słowa sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy 
Poraj jest stabilna. Mieszkańcy objęci kwarantanną stosują się do jej zasad, nie odnotowaliśmy żadnych przypadków opuszczania miejsc zamieszkania – także przez 
współmieszkańców. Nasze ulice i inne miejsca publiczne opustoszały. Smutny to widok, ale jednocześnie dowód na odpowiedzialność mieszkańców, w tym dzieci 
i młodzieży – również w czasie poprzedzającym moment zaostrzenia się przepisów. Zakupy w naszych sklepach przebiegają spokojnie, w czym upatruję sprawną 
organizację samych właścicieli i menadżerów, ale także Waszą – Szanowni Państwo – odpowiedzialną postawę. Mimo zagrożenia, które dotyczy wszystkich bez 
wyjątku, mamy sygnały o pomocy sąsiedzkiej, a także humanitarnej postawie wobec bezdomnych zwierząt. Na szczególną wdzięczność zasługują darczyńcy prze-
kazujący strażakom czy ośrodkom zdrowia środki zabezpieczające. Taki kryzys to najlepszy egzamin z człowieczeństwa i sądzę, że wspólnym wysiłkiem ten eg-
zamin zdajemy.  W czasie pandemii ludzie szczególnie potrzebują wsparcia duchowego. Nasze kościoły, zgodnie z dyspensą władz kościelnych, a teraz już w ślad 
za zarządzeniami władz, opustoszały. To trudny stan dla wiernych przygotowujących się do celebracji najważniejszych chrześcijańskich świąt, Świąt Wielkiej Nocy.   
Drodzy Mieszkańcy! Głęboko wierzę, że w Gminie Poraj wspólnie robimy wszystko, aby nie lekceważyć zagrożenia. To, co wydawało się proste: nie wychodzenie 
z domu, prewencja, izolacja staje się coraz trudniejsze, a nawet nieznośne. Wytrwajmy! Stosujmy się do wszelkich ograniczeń w poczuciu odpowiedzialności za 
siebie, swoich bliskich, sąsiadów i znajomych. Tylko w ten sposób eliminujemy, a przynajmniej minimalizujemy zagrożenie. I proszę Was - dbajcie o siebie! 

Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak
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Specjalne wystąpienie wójt Gminy Poraj Katarzyny 
Kaźmierczak w związku ze stanem epidemii koronawirusa
Specjalne wystąpienie wójt 
Gminy Poraj Katarzyny 
Kaźmierczak w związku ze 
stanem epidemii koronaw-
irusa. A w nim: o trudnym 
czasie wyznaczonym liczny-
mi ograniczeniami codzi-
ennego życia, o koniec-
zności przekształcenia 
funkcjonowania Urzędu 
Gminy Poraj w tzw. system 
online, o sytuacji Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia 
i utrudnieniach dla pac-
jentów, o edukacji w czasie 
kwarantanny, wytężonej 
pracy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a także 
innych, trudnych decyz-
jach podjętych na skutek 
aktualnej sytuacji epide-
miologicznej w tym m.in. 
o rezygnacji z organizacji 
tegorocznych Dni Gminy 
Poraj.

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Poraj!

Za nami kilkanaście dni 
funkcjonowania w nowej, 
bardzo trudnej rzeczywistoś-
ci. Przed nami – trudny do 
określenia czas wyznaczony 
licznymi ograniczeniami 
codziennego życia. Już ter-
az dziękuję wszystkim tym, 
którzy odpowiedzialnie 

stosują się do ograniczeń 
i zaleceń sanitarnych, ogran-
iczając kontakty społeczne, 
dbając o higienę i dosto-
sowując się do utrudnień, 
jakie wymusza na nas sytu-
acja. Szczególnie dziękuję 
tym, którzy z racji powrotu 
zza granicy lub też z pow-
odów medycznych pozostają 
w kwarantannie domowej. 
Jesteśmy z Wami oferując 
wsparcie nie tylko duchowe 
ale także – w miarę potrzeb 
logistyczne poprzez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Urząd Gminy w Poraju.

Z powodów dla wszyst-
kich oczywistych Urząd 
Gminy został zamknięty. Nie 
znaczy to jednak, że urzęd-
nicy nie pracują. Mieszkańcy 
mogą załatwiać WSZYSTK-
IE sprawy telefonicznie, 
mailowo lub – w szczegól-
nie ważnych przypadkach 
osobiście (indywidualnie) 
po uprzednim umówieniu 
się telefonicznie. Dotyczy 
to spraw meldunkowych, 
odbioru dokumentów, ak-
tów zgonu. Każdy problem 
zgłoszony poprzez kontakt 
telefoniczny czy mailowy 
będzie skutecznie rozwiąza-
ny. Proszę jednak o cierpli-

wość gdyż ilość zgłoszeń, 
zwłaszcza dotyczących 
odpadów i podatków, jest 
naprawdę bardzo duża, 
a telefon dzwoni praktycznie 
bez przerwy.

Dziękuję wszystkim pac-
jentom Gminnego Ośrodka 
Zdrowia za zrozumienie jak 
istotne dla naszego bezpiec-
zeństwa są wprowadzone 
tam ograniczenia. Uru-
chomiliśmy dodatkowe nu-
mery telefonów aby osobno 
realizować e-recepty i nie 
blokować linii wyznaczonej 
na Tele-opiekę. Nasze 
służby medyczne działają 
sprawnie i są w stałym kon-
takcie zarówno z pacjentami, 
GOPS-em i Urzędem.

Rodzice uczniów naszych 
szkół wiedzą, że w każdej 
placówce funkcjonuje 
zdalne nauczanie. To bardzo 
trudny czas dla Państwa bo 
w większym niż dotychczas 
stopniu musicie kontrolować 
aktywność Waszych Dzieci 
w domu, przy komputerze. 
Zapewniam, że codziennie 
otrzymują zadania do zrobie-
nia, a także są aktywizowane 
przez swoich nauczycieli 
w nieco innej, często nawet 
atrakcyjniejszej formie. 

W dalszym ciągu kontrolu-
jmy i powstrzymujmy nasze 
dzieci przed gromadzeniem 
się w miejscach, w których 
zwykli się spotykać. Po 
to właśnie wyłączyliśmy 
z funkcjonowania szkolne 
boiska, siłownie, place za-
baw. Niestety, nie może-
my tego zrobić z terenami 
wokół zalewu – liczę bardzo 
na obywatelską postawę 
wszystkich odpowiedzial-
nych mieszkańców, którzy 
byliby świadkami takich 
spontanicznych zgromadzeń, 
zwłaszcza w perspektywie 
czekających nas ciepłych 
wiosennych dni.

Szanowni Państwo – 
klienci naszych dyskontów! 
Mam nadzieję, że ze zro-
zumieniem przyjmujecie 
ograniczenia wprowadzane 
przez menadżerów tych 
sklepów. Pamiętajcie jed-
nak, że zakupy, to także for-
ma kontaktów społecznych! 
Ograniczmy ich częstotli-
wość, szukajmy odpowied-
nich pór, a nade wszystko 
– zachowajmy wszelkie zas-
ady ostrożności! Nikogo nie 
powinny dziwić takie środki 
ostrożności jak rękawicz-
ki, maseczka, dwumetro-

wa odległość od drugiego 
człowieka.

Urząd Gminy realizu-
je na bieżąco wszystkie 
ograniczenia i zalecenia, 
jakie nakładają na nas or-
gany administracji państ-
wowej, również te, które 
wynikają ze wspólnych us-
taleń organów administracji 
samorządowej. Część trud-
nych decyzji podejmujemy 
jednak samodzielnie, w prze-
konaniu, że tego wymaga od 
nas rozwój epidemii. Dlat-
ego z przykrością się dzielę 
z Państwem decyzją, którą 
podjęłam w poczuciu od-
powiedzialności za bezpiec-
zeństwo Naszych Miesz-
kańców, Gości ale również 
w geście solidarności dla 
Naszych Przedsiębiorców 
– sponsorów i sprzymier-
zeńców kultury w Gmi-
nie Poraj. TEGOROCZNE 
DNI GMINY PORAJ 
ZOSTAJĄ ODWOŁANE. 
Impreza masowa, JED-
NA Z NAJWIĘKSZYCH 
W REGIONIE, wymaga 
wielu miesięcy przygot-
owań, zawarcia wielu umów 
i zgromadzenia środków, 
które W ZNACZNEJ CZĘŚ-
CI pochodzą od naszych 

sponsorów. Nie możemy 
oczekiwać, aby w czasie 
nieuchronnej recesji wy-
wołanej epidemią mogli (co 
dotąd czynili) wspierać 
nasze działania w tym 
zakresie. JESTEM PRZE-
KONANA, ŻE MARKA 
DNI GMINY PORAJ NIE 
UCIERPI NA TEJ DECYZ-
JI, ŻE SPOTKA SIĘ ZE 
ZROZUMIENIEM. SĄDZE 
ŻE POŁOWA LIPCA 
MOŻE NIE BYĆ JESZCZE 
DOBRYM CZASEM NA 
ŚWIĘTOWANIE.

Jednocześnie zapewniam, 
że jeżeli sytuacja na to po-
zwoli mniejsze imprezy, 
które na stałe weszły do kal-
endarza życia kulturalnego 
Gminy Poraj odbędą się bez 
zakłóceń.

Życzę wszystkim 
zdrowia i apeluję: stosujcie 
się do wszystkich nakazów 
dotyczących ograniczenia 
spotkań, zgromadzeń, prze-
mieszczania się. I przede 
wszystkim - DBAJCIE 
O SIEBIE!

Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

Wójt Poraja pisze do komisarza 
wyborczego, i mówi: “Najważniejsze dla mnie 
jest bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy”.

Wójt Gminy Poraj Katarzy-
na Kaźmierczak, wystoso-
wała list do komisarza wy-
borczego i dyrektora biura 
KBW w Częstochowie, do-
tyczący majowych wyborów 
prezydenckich. Wójt nie widzi 
możliwości organizowania 
zadań bezpiecznie, zarówno 
dla wyborców, jak i członków 
obwodowych komisji wy-
borczych. „Najważniejsze 
dla mnie jest bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy” – 
mówi Katarzyna Kaźmierczak.

Chodzi o organizację wy-
borów prezydenckich w maju. 
Według włodarz Poraja, ich or-
ganizacja w obecnej sytuacji jest 
niemożliwa do zrealizowania 
w sposób bezpieczny dla miesz-
kańców. Zarówno tych, którzy 
poszliby głosować, jak i przede 
wszystkim tych, którzy zasiądą 
w składach obwodowych 
komisji wyborczych. Szefo-
wa porajskiego samorządu 
wystąpiła do Komisarza Wy-
borczego w Częstochowie 
sędzi Lidii Dudek i dyrektora 
Krajowego Biura Wyborcze-
go w Częstochowie sędzie-
go Tomasza Doruchowskiego, 
poddając w wątpliwość wiele 
kwestii związanych z organ-
izacją wyborów prezydenckich 
w czasie trwania w Polsce epi-
demii koronawirusa.

W swoim liście Katarzy-
na Kaźmierczak pisze 
m.in.: „W związku 
z rozprzestrzenianiem się 
SARS – COV-2 i skalą zagroże-
nia, informuję, że nie jest możli-
we zorganizowanie w sposób 
bezpieczny dla mieszkańców 
Gminy Poraj wyborów Prezy-
denta RP, zarządzonych na 
dzień 10 maja 2020r. W obec-
nej sytuacji jest to ogromne 
zagrożenie dla wyborców, 

członków obwodowych 
komisji wyborczych oraz pra-
cowników, którzy biorą udział 
przy organizacji akcji wy-
borczej”. Ogromne wątpliwości 
i sprzeciw budzi choćby sprawa 
przyjmowania zgłoszeń kandy-
datów do obwodowych komisji 
wyborczych. Dotychczas ta-
kich zgłoszeń należało dokonać 
osobiście w urzędzie gminy. 
Teraz Urząd pracuje w trybie 
wewnętrznym, ograniczając 

do minimum bezpośredni kon-
takt: „Bardzo mocno ogran-
iczony dostęp do Urzędu Gminy 
Poraj (…), a co za tym idzie, nie 
będzie możliwe przyjmowan-
ie zgłoszeń kandydatów na 
członków obwodowych komis-
ji wyborczych”. Brak możli-
wości przeprowadzenia spotkań 
organizacyjnych oraz szkoleń 
członków obwodowych komis-
ji wyborczych. Do Urzędu 
Gminy docierają również syg-

nały o wycofywaniu przez 
część osób ze swojego akcesu 
do pracy w komisjach. Inne 
problemy, które zauważa wójt 
to przeprowadzenie spotkań 
organizacyjnych komisji oraz 
szkoleń dla ich członków. Wójt 
zastanawia się też, gdzie miały-
by swoje siedziby obwodowe 
komisje wyborcze w sytuacji, 
gdy szkoły są zamknięte. Oczy-
wisty jest również brak możli-
wości dotrzymania, przy tak 

dużej liczbie wyborców, przez 
członków obwodowych komis-
ji wyborczych obowiązujących 
procedur dotyczących higieny 
i bezpieczeństwa. Wójt podnosi 
także brak możliwości dotarcia 
do mieszkań wyborców, w celu 
sporządzenia aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania oraz 
brak możliwości masowego 
przyjmowania interesantów, 
w celu np. wydania zaświad-
czenia o prawie do głosowan-
ia. „Wszystkie te trudności, oraz 
to by nie narażać zdrowia i ży-
cia mieszkańców gminy Poraj 
i działając w sposób odpowied-
zialny oceniam, że w obecnej 
sytuacji przygotowanie organ-
izacyjne i logistyczne wyborów 
we wskazanym terminie nie jest 
możliwe” – kończy swój list 
wójt. I jak podsumowuje: „List 
redagowany był pod koniec 
ubiegłego tygodnia. Gdyby 
ten list redagowany był dzisiaj, 
poddalibyśmy pod wątpliwość 
także procedurę określoną 
w napisanej “na kolanie” po-
prawce nr 177 do specustawy 
o koronawirusie, która w is-
tocie (poprawka) jest jawnym 
naruszeniem Konstytucji RP 
i ingerencją w Kodeks Wy-
borczy”.

Eltom Sp. z o.o. Sp.K.
Kompleksowa realizcja inwestyji kolejowych

42-360 PORAJ
ul. 3 MAJA 16

tel/fax: +48 (34) 31 46 937, 
+48 (34) 36 69 807

eltom@eltom.com.pl
eltom.com.pl

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, w ten szczególny, wyjątkowy ale i trudny czas składamy 
Wam płynące z serca życzenia wszelkiej pomyślności, ZDROWIA, pozytywnej 

energii i spokoju. Niech ten wyjątkowy czas spędzony 
w gronie Najbliższych przysporzy Wam otuchy i napełni nadzieją. Dbajcie o siebie!

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Sylwester Sawicki
wraz z Radnymi Rady Gminy

Wójt Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

wraz z Pracownikami UG

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
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ZALECENIA 
[LEKI] Nie musisz iść do 
przychodni. Skorzystaj 

z e-recepty!
Walka z pandemią koronaw-

irusa trwa. Wszyscy nawołują 
– zresztą słusznie – żeby zostać 
w domu. Społeczna izolacja ma 
krytyczne znaczenie w powstrzy-
maniu fali zarażeń. Co jednak 
w sytuacji, gdy chorujesz przewl-
ekle i potrzebujesz wykupić leki? 
Nie musisz iść do przychodni po 
receptę! By ograniczyć wyjścia 
z domu, skorzystaj z e-recepty. 
Co ważne, w ten sposób możesz 
również kupić leki dla swoich 
bliskich!

E-recepta to elektroniczny 
dokument, który zastępuje 
tradycyjną, papierową receptę. 
W praktyce możesz otrzymać ją 
na dwa sposoby:

• SMSem – w formie 4-cy-
frowego kodu lub

• e-mailem – z załączonym 
plikiem PDF, zawierającym in-
formacje o e-recepcie.

Jeśli chorujesz przewlekle lub 
przyjmujesz na stałe leki, Twój le-
karz lub położna może wystawić 
Ci e-receptę np. po konsultac-
ji telefonicznej. Niepotrzebna 
będzie wtedy wizyta na miejscu 
w przychodni, co w obecnej sytu-
acji jest ogromnym ułatwieniem.

Jak zrealizować e-receptę?
To proste. W aptece zamiast 

wręczyć farmaceucie papierową 
receptę, podajesz:

• swój numer PESEL i 4-cy-
frowy kod, który dostałeś SM-
Sem lub

• pokazujesz na ekranie 
smartfona kod kreskowy, który 
otrzymałeś w pliku PDF – farma-
ceuta go zeskanuje.

Inne zalety e-recept
To rozwiązanie ma naprawdę 

wiele zalet. Przede wszystkim – 
ogranicza ryzyko, że farmaceuta 
źle odczyta niewyraźne pismo 
lekarza, który wypisywał receptę. 
Poza tym – w przypadku, gdy 
na jednej recepcie przepisano 
Ci różne leki, możesz kupować 
je osobno na tę samą e-receptę, 
bez konieczności brania w przy-
chodni odpisu recepty. W dodat-
ku, każda z e-recept zapisuje się 
automatycznie na Twoim Inter-
netowym Koncie Pacjenta (IKP). 
W każdej chwili możesz więc 
sprawdzić na nim nazwę leku czy 
jego dawkowanie.

Internetowe Konto Pacjen-
ta – co to właściwie jest?

To bezpłatna aplikacja 
Ministerstwa Zdrowia. Na In-
ternetowym Koncie Pacjenta 
sprawdzisz różnego rodzaju in-
formacje dotyczące stanu Twoje-
go zdrowia – historię lekarskich 
wizyt, wystawionych skierowań 
czy e-recept właśnie. Nie musisz 
się nigdzie rejestrować. Wejdź na 
stronę pacjent.gov.pl i zaloguj się 
na swoje konto. Zalogujesz się na 
nie za pomocą:

• Profilu Zaufanego;
• e-dowodu (musisz użyć od-

powiedniego czytnika);
• za pomocą konta bankowe-

go iPKO lub Inteligo.
[BRANŻA SPOŻYWCZA] 

Jakie działania może 
podjąć przedsiębiorca 

i pracownik?
Właściwe mycie rąk ma 

na celu zapobieganie zaniec-
zyszczeniu żywności potencjal-
nie chorobotwórczymi mikro-
organizmami, których źródłem 
mogą być osoby mające kontakt 
z żywnością. Dotyczy to również 
SARS COV-2. Światowa Organ-
izacja Zdrowia (WHO) zaleca, 
aby stosować standardowe prak-
tyki w celu zredukowania ek-
spozycji i transmisji chorób, które 
obejmują:

• właściwą higienę rąk
• higienę kasłania/kichania
• zasady bezpieczeństwa ży-

wności
• ograniczenie przez pra-

cowników bliskiego kontaktu 
z każdą osobą, która ma objawy 
chorobowe ze strony układu odd-
echowego (kichanie, kaszel)

• osoby chore wykazujące 
takie objawy nie mogą pracować 
w zakładach spożywczych.

Pracownicy branży spoży-
wczej muszą myć ręce:

• przed rozpoczęciem pracy;
• przed kontaktem z żywn-

ością, która jest przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia, ugot-
owana, upieczona, usmażona;

• po obróbce lub kontakcie 
z żywnością surową, nieprzet-
worzoną;

• po zajmowaniu się odpad-
ami/śmieciami;

• po zakończeniu procedur 
czyszczenia/dezynfekcji;

• po skorzystaniu z toalety;
• po kaszlu, kichaniu, wyd-

muchaniu nosa;
• po jedzeniu, piciu, lub pa-

leniu;
• po kontakcie z pieniędzmi;
Przedsiębiorcy branży 

spożywczej
Zalecamy, aby zarówno pro-

ducenci żywności, jak i sklepy 
oraz hurtownie:

• Przypominały pracown-
ikom zasady higieny osobistej, 
mycia rąk, obowiązku infor-
mowania o złym stanie zdrowia, 
nie tylko osobom mającym bez-
pośredni kontakt z zakładem i ży-
wnością, ale również pracown-
ikom biurowym, kierowcom, 
dostawcom, współpracującym 
rolnikom, serwisantom etc.

• Wzmogły nadzór nad 
przestrzeganiem zasad higieny 
przez pracowników, i ściśle je eg-
zekwowali

• Przeanalizowały 
wewnętrzne procedury czyszcze-
nia i dezynfekcji powierzchni 
roboczych, podłóg, maszyn, 
również w sklepach, tam gdzie 
klienci są potencjalnym źródłem 
zanieczyszczenia (koszyki skle-
powe, kasy, taśmy przy kasach, 
poręcze, uchwyty) i jeśli to wy-
magane – zwiększyć częstotli-
wość wykonywanych zabiegów

• Dokonały weryfikacji do-
brych praktyk higienicznych oraz 
procedur HACCP, aby wyelim-
inować ewentualne luki lub 
możliwe ścieżki zanieczyszczeń;

• Starały się ograniczać 
w miarę możliwości ekspozycję 
w sklepach żywności nieopa-
kowanej, przeznaczonej do 
bezpośredniego spożycia szcze-
gólnie pieczywa, ciast, a tam 
gdzie żywność nieopakowana 
jest pakowana przez konsumen-
ta- zwracać uwagę na właściwą 
higienę (nie kasłanie/kichanie 
w stronę innych osób i w stronę 
towaru, zwracanie uwagi przez 
obsługę, wywieszenie tabliczek 
ostrzegających)

• Ograniczyły podróże 
służbowe do minimum, jak 
również przestrzegały zasad 
dostępu do zakładu produkcji 
przez osoby zewnętrzne;

• W celu zapobiegnięcia 
niedoborom kadrowym- uświ-
adomiły pracowników, że 
zarówno oni jak i ich rodziny 
powinny przestrzegać zasad hi-
gieny, stosować ograniczenia 

zalecane aktualnie przez władze. 
Kolejnym działaniem, jest eg-
zekwowanie podziału na strefy, 
szczególna dbałość o higienę 
miejsc wspólnych takich jak 
szatnie, przebieralnie, łazienki, 
stołówki.

• Wzmożyły procedury my-
cia i czyszczenia toalet.

• Opracowały wewnętrzny 
plan zarządzania kryzysowego.

[FIRMY] Zalecenia dla 
zakładów pracy w związ-
ku z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa
W związku z rozprzestrze-

nianiem się koronawirusa, MR 
- we współpracy z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym - przy-
gotowało zalecenia dla zakładów 
pracy. Zaleca się:

• Zachować bezpieczną 
odległość od rozmówcy (1-1,5 
metra).

• Promować regularne 
i dokładne mycie rąk przez oso-
by przebywające w miejscach 
użyteczności publicznej: wodą 
z mydłem lub zdezynfekowanie 
dłoni środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%).

• Upewnić się, że pracown-
icy, klienci i kontrahenci mają 
dostęp do miejsc, w których 
mogą myć ręce mydłem i wodą.

• Umieścić dozowniki z pły-
nem odkażającym w widocznych 
miejscach, w miejscu pracy i up-
ewnić się, że dozowniki te są reg-
ularnie napełniane.

• Wywiesić w widocznym 
miejscu informacje jak skutec-
znie myć ręce (grafika do wyko-
rzystania poniżej). 

• Połączyć to z innymi środ-
kami komunikacji, takimi jak np. 
szkolenia personelu przez spec-
jalistów ds. bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.

• Zwrócić szczególną uwagę 
na rekomendacje, aby podczas 
pracy NIE dotykać dłońmi okolic 
twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
a także przestrzegać higieny kasz-
lu i oddychania. NIE zaleca się 
noszenia maseczek ochronnych 
przez osoby zdrowe! Maseczki 
ochronne powinny nosić osoby 
chore, osoby opiekujące się cho-
rymi oraz personel medyczny 
pracujący z pacjentami podejrze-
wanymi o zakażenie koronawi-
rusem.

• Dołożyć wszelkich starań, 

aby miejsca pracy były czyste 
i higieniczne:

• powierzchnie dotykowe 
w tym biurka, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze i inne 
przedmioty (np. telefony, klawia-
tury) muszą być regularnie wyci-
erane środkiem dezynfekującym, 
lub przecierane wodą z detergen-
tem,

• wszystkie obszary częs-
to używane, takie jak toalety, 
pomieszczenia wspólne, pow-
inny być regularnie i starannie 
sprzątane, z użyciem wody z de-
tergentem.

• Ograniczyć podróże 
służbowe i delegacje zagraniczne 
do minimum

• Ze względów sanitarno-ep-
idemiologicznych, Główny In-
spektor Sanitarny zaleca ogran-
iczenie podróży służbowych 
i delegacji zagranicznych do 
minimum. Zgodnie ze stanow-
iskiem Państwowej Inspekcji 
Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/
wiadomosci/108072,wyjasnie-
nia-pip-w-zwiazku-z-koronaw-
irusem.html), pracownik ma 
prawo odmówić udziału w deleg-
acji zagranicznej, jeżeli w kraju, 
do którego ma się udać występuje 
transmisja koronawirusa SARS-
CoV-2.

• Promować pracę zdalną 
w przypadków osób powracają-
cych z obszarów występowania 
koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoby wracające z obszarów 
występowania koronawiru-
sa SARS-CoV-2 (lista krajów 
zgodna z komunikatami pub-
likowanymi na stronie www.
gis.gov.pl) powinny przez kole-
jne 14 dni od powrotu pozostać 
w domu i kontrolować swój stan 
zdrowia (codzienny pomiar tem-
peratury, samoobserwacja pod 
kątem występowania objawów 
grypopodobnych takich jak złe 
samopoczucie, bóle mięśniowe, 
kaszel). Rekomenduje się, aby 
w miarę możliwości pracodaw-
ca promował możliwość pracy 
zdalnej z domu, wśród osób, 
które powracają z obszarów 
występowania koronawirusa.

Kryteria kwalifikacji do 
dalszego postępowania: osób po-
tencjalnie narażonych w związ-
ku z powrotem z obszarów 
utrzymującej się transmisji ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 lub 

osób, które miały bliski kontakt 
z osobą zakażoną koronawi-
rusem. Postępowaniu podlega 
osoba, która spełnia kryteria klin-
iczne oraz kryteria epidemiolog-
iczne

Kryteria kliniczne
Każda osoba u której 

wystąpił co najmniej jeden z wy-
mienionych objawów ostrej infe-
kcji układu oddechowego:

• gorączka,
• kaszel,
• duszność.
Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 

14 dni przed wystąpieniem obja-
wów spełniała co najmniej jedno 
z następujących kryteriów:

• podróżowała lub przeby-
wała w regionie, w którym stwi-
erdzono występowania koronaw-
irusa SARS-CoV-2;

• miała bliski kontakt 
z osobą, u której stwierdzono 
zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt 
z przypadkiem potwierdzonym 
lub przypadkiem prawdopodob-
nym);

• pracowała lub przebywała 
jako odwiedzający w jednostce 
opieki zdrowotnej, w której lec-
zono pacjentów zakażonych ko-
ronawirusem SARS-CoV-2.

Pracownik spełniający kryte-
ria kliniczne oraz kryteria epide-
miologiczne powinien:

• bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadomić stację sanitarno-epi-
demiologiczną,

• i zgłosić się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego lub odd-
ziału obserwacyjno-zakaźnego, 
gdzie określony zostanie dalszy 
tryb postępowania medycznego.

[SZKOŁY I UCZELNIE] 
Uczniu i studencie – 

zostań w domu i ogranicz 
kontakty towarzyskie!

Od 12 marca zajęcia 
w szkołach i na uczelniach zostały 
zawieszone. Powód jest prosty – 
nie chcemy, abyście byli narażeni 
na zakażenie koronawirusem. 
Nie chcemy również, aby wirus 
zarażał kolejne osoby. Dlatego 
musisz pamiętać, że odwołanie 
lekcji, ćwiczeń czy wykładów nie 
oznacza, że możesz w tym czasie 

OGÓLNE
spotykać się ze znajomymi i nad-
rabiać towarzyskie zaległości!

Korona party i wypad do 
Zakopanego? Odpuść sobie!

Imprezy typu „Koro-
na party” lepiej przełożyć na 
później – kiedy wirus nie będzie 
nam już zagrażał. Dlatego też 
w najbliższym czasie zrezygnuj 
z wszelkich spotkań towarzys-
kich i:

• nie korzystaj z komunikac-
ji publicznej (lub ogranicz ją do 
niezbędnego minimum),

• nie uczestnicz w spotkani-
ach towarzyskich,

• zrezygnuj z wycieczek! 
Zajęcia zdalne i nauka 

w domu
Nauczyciele i wykładow-

cy akademiccy mogą przesyłać 
swoim uczniom i studentom ma-
teriały do pracy w domu. Wszyst-
ko po to, aby koronawirus nie 
wpłynął na realizację programów 
nauczania. Przerwa w funkc-
jonowaniu szkoły nie oznacza 
dni wolnych od nauki. Przeczytaj 
ulubioną książkę, uzupełnij swoje 
wiadomości lub rozwijaj kompe-
tencje. Skorzystaj przy tym z dar-
mowej platformy epodreczniki.pl 
i materiałów rekomendowanych 
przez Twojego nauczyciela.

Więcej informacji: https://
epodreczniki.pl/ 

Zajęcia na uczelniach mogą 
być realizowane zdalnie. Oprócz 
tego naukowcy, doktoranci lub 
przyszli doktoranci mogą prow-
adzić działalność naukową. 
Zawieszenie zajęć nie ogranicza 
prowadzenia badań. Studenci 
i nauczycieli akademiccy będą 
także mogli skorzystać z plat-
formy e-learningowej Navoica. 
Więcej informacji: www.navoi-
ca.pl oraz pod adresem e-mail: 
mooc_help@opi.org.pl.
[HANDEL] Zalecenia dla 
obiektów handlowych 

w związku z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa

W obiektach handlowych za-
leca się:

• Zachować bezpieczną 
odległość od rozmówcy (1-1,5 
metra).

• Promować dokonywan-

ie płatności bezgotówkowych 
w placówkach handlowych.

• Promować regularne 
i dokładne mycie rąk przez pra-
cowników obiektów handlowych 
wodą z mydłem lub ich dezynfe-
kcję środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%).

• Upewnić się, że osoby pr-
zebywające w obiektach hand-
lowych mają dostęp do mie-
jsc, w których mogą myć ręce 
mydłem i wodą.

• Umieścić dozowniki z pły-
nem odkażającym w widocznych 
miejscach i upewnić się, że 
dozowniki te są regularnie 
napełniane.

• Wywiesić w widocznym 
miejscu informacje, jak skutec-
znie myć ręce.

• Upowszechniać wśród 
pracowników wiedzę z zakresu 
BHP.

• Zwrócić szczególną uwagę 
na rekomendacje, aby podczas 
wizyt w placówkach handlowych 
NIE dotykać dłońmi okolic 
twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

• Przestrzegać higieny kasz-
lu i oddychania. Podczas kaszlu 
i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką 
– jak najszybciej wyrzuć chustec-
zkę do zamkniętego kosza i umyć 
ręce, używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%).

• Nie obawiać się zwra-
cać uwagi współpracownikowi 
i klientowi, aby nie kasłał i nie 
kichał w naszym kierunku ani na 
produkty spożywcze.

• Zapewnić, aby pomieszcze-
nia handlowe były czyste i hi-
gieniczne:

• powierzchnie dotykowe 
takie jak: kasy samoobsłu-
gowe, blaty, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze i inne 
przedmioty (np. telefony, klawia-
tury, terminale płatnicze), a także 
wózki i koszyki muszą być 
regularnie wycierane środkiem 
dezynfekującym lub przecierane 
wodą z detergentem;

• wszystkie obszary częs-
to używane, takie jak toalety, 
pomieszczenia wspólne, pow-
inny być regularnie i starannie 
sprzątane z użyciem wody z de-
tergentem.

NIE zaleca się noszenia ma-
seczek ochronnych przez osoby 

zdrowe! Maseczki ochronne 
powinny nosić osoby chore, oso-
by opiekujące się chorymi oraz 
personel medyczny pracujący 
z pacjentami podejrzewanymi 
o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego 

Funduszu Zdrowia 800 190 590, 
gdzie można uzyskać informacje 
dotyczące postępowania w sytu-
acji podejrzenia zakażenia koro-
nawirusem.
[SENIORZY] Informacja 
Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi 
to środowisko sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa i innych wirusów 
przenoszonych drogą kro-
pelkową. Jeżeli to możliwe, 
należy ograniczyć przebywan-
ie w miejscach publicznych 
i poprosić bliskich o pomoc 
w codziennych czynnościach, 
takich jak zakupy, zaopatrzenie 
w leki, załatwianie spraw 
urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym 

myciu rąk wodą z mydłem, 
a jeśli nie ma takiej możli-
wości dezynfekować je pły-
nami/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zaniec-
zyszczonych powierzchni na 
rękach. Dlatego częste mycie 
rąk zmniejsza ryzyko zakaże-
nia.

Unikaj dotykania oczu, 
nosa i ust

Dłonie dotykają wielu 
powierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi 
rękami, może spowodować 
przeniesienie się wirusa z pow-
ierzchni na siebie.

Regularnie myj lub 
dezynfekuj powierzchnie do-
tykowe

Powierzchnie dotykowe 
w tym biurka, lady i stoły, 
klamki, włączniki światła, 
poręcze muszą być regularnie 
przecierane z użyciem wody 

i detergentu lub środka dezyn-
fekcyjnego. Wszystkie mie-
jsca, z których często korzys-
tają domownicy powinny być 
starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj 
swój telefon i nie korzystaj 
z niego podczas spożywania 
posiłków

Na powierzchni telefonów 
komórkowych bardzo łat-
wo gromadzą się chorobot-
wórcze drobnoustroje. Regu-
larnie dezynfekuj swój telefon 
komórkowy (np.: wilgotnymi 
chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). 
Nie kładź telefonu na stole 
i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną 
odległość od rozmówcy

Należy zachować co na-
jmniej 1-1,5 metr odległości 
z osobą, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony 
podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgię-
tym łokciem lub chusteczką 
– jak najszybciej wyrzuć chus-
teczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je 
środkami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania zapo-
biega rozprzestrzenianiu się 
zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pa-
miętaj o nawodnieniu organ-
izmu

Stosuj zrównoważoną 
dietę. Unikaj wysoko przet-
worzonej żywności. Pamiętaj 
o codziennym jedzeniu min-
imum 5 porcji warzyw i ow-
oców. Odpowiednio nawadniaj 
organizm. Codziennie pij ok. 2 
litry płynów (najlepiej wodę). 
Doświadczenia z innych kra-
jów wskazują, że nie ma potrze-
by robienia zapasów żywności 
na wypadek rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wiedzy 
o koronawirusie

Niepokój to naturalny od-
ruch w przypadku występowa-
nia nowego zagrożenia 
zdrowotnego. Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wiedzy 

opartych na dowodach nau-
kowych, które publikowane 
są na stronach internetowych 
GIS i MZ. Wiedza naukowa 
to najskuteczniejsze narzędzie 
w walce z koronawirusem. 
[TRANSPORT] Zalecenia 
dla branży transportowej 
i logistycznej w związku 

z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa

W związku z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, 
MR - we współpracy z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym 
- przygotowało zalecenia dla 
przedsiębiorców z branży 
transportowej i logistycznej.

Zaleca się:
• Zachować bezpieczną 

odległość od rozmówcy (1-1,5 
metra).

• Promować w miarę 
możliwości kontakt z klienta-
mi za pomocą urządzeń telein-
formatycznych (telefon, mail) 
w miejsce kontaktów bez-
pośrednich.

• Promować dokonywanie 
płatności bezgotówkowych.

• Promować regularne 
i dokładne mycie rąk wodą 
z mydłem lub ich dezynfekc-
ję środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%).

• Promować w miarę 
możliwości używanie rękawic 
ochronnych podczas wykony-
wania prac.

• Upewnić się, że pracown-
icy oraz klienci mają dostęp do 
miejsc, w których mogą myć 
ręce mydłem i wodą. W miarę 
możliwości zapewnić, kieru-
jącym pojazdami, dostępność 
żeli lub płynów dezynfekują-
cych.

• Umieścić dozowniki 
z mydłem lub innym płynem 
odkażającym w pomieszczeni-
ach w widocznych miejscach 
i upewnić się, że dozowniki te 
są regularnie napełniane.

• Wywiesić w widocznym 
miejscu informacje, jak skutec-
znie myć ręce.

• Upowszechniać wśród 
pracowników wiedzę z zakresu 
BHP.

• Zwrócić szczególną 
uwagę na rekomendacje, aby 
NIE dotykać dłońmi okolic 
twarzy zwłaszcza ust, nosa 
i oczu.

• Przestrzegać higieny 
kaszlu i oddychania. Podczas 
kaszlu i kichania należy zakryć 
usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej 
wyrzucić chusteczkę do zam-
kniętego kosza i umyć ręce, 
używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%).

• Nie obawiać się zwracać 
uwagi współpracownikowi 
i klientom, aby nie kasłał i nie 
kichał w naszym kierunku.

• Zapewnić, aby środki 
transportu oraz urządzenia do 
przemieszczania wewnętrzne-
go towarów były czyste i hi-
gieniczne:

• powierzchnie dotykowe, 
tj. kierownice, klamki, gałki, 
klawiatury, deski rozdzielcze 
muszą być regularnie wycier-
ane środkiem dezynfekującym 
lub przecierane wodą z deter-
gentem.

• Zapewnić, aby 
pomieszczenia biurowe i mag-
azynowe, w których przeby-
wają pracownicy i klienci były 
czyste i higieniczne:

• powierzchnie dotykowe 
takie jak: biurka, stoły, klam-
ki, włączniki światła, poręcze 
i inne przedmioty (np. telefony, 
klawiatury, terminale płat-
nicze) muszą być regularnie 
wycierane środkiem dezynfe-
kującym lub przecierane wodą 
z detergentem;

• wszystkie obszary częs-
to używane, takie jak toalety, 
pomieszczenia wspólne, pow-
inny być regularnie i staran-
nie sprzątane z użyciem wody 
z detergentem.

NIE zaleca się noszenia 
maseczek ochronnych przez 
osoby zdrowe!

Maseczki ochronne pow-
inny nosić osoby chore, osoby 
opiekujące się chorymi oraz 
personel medyczny pracujący 
z pacjentami podejrzewanymi 
o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Naro-

dowego Funduszu Zdrowia 
800 190 590, gdzie można 
uzyskać informacje dotyczące 
postępowania w sytuacji pode-
jrzenia zakażenia koronawi-
rusem
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W gminie Poraj wymieniono blisko 
tysiąc lamp na energooszczędne!

Zakres inwestycji obejmu-
je wymianę blisko 1000 szt. 
opraw oświetleniowych na 
nowe LED wraz z zaawanso-
wanym systemem sterowan-
ia. Wymieniane są m.in. stare 
lampy typu SGS „Malaga” 
o mocy 70 Watt na energoo-
szczędne lampy LED o mocy 
28 Watt, i te o mocy 100 
Watt na LED-owe o mocy 41 
Watt. Projekt jest realizowa-
ny w Gminie Poraj w mie-
jscowościach: Natalin (część 
m. Masłońskie), Masłońskie, 
Jastrząb, Choroń, Poraj, Dzi-
erżno, Żarki Letnisko. Zadanie 
będzie kosztować ok. 1,2 mln 
zł, z czego 85 procent kosztów 
zostanie pokrytych z unijnego 
dofinansowania. Jak podkreśla 
wójt Gminy Poraj Katarzyna 
Kaźmierczak: „Zgodnie z pod-

pisaną umową, inwestycja, 
która w przyszłości przyniesie 
duże oszczędności w budżecie 
gminy, została zrealizowana. 
Lampy zostały zamontowane. 

Na uwagę zasługuje szybkie 
tempo realizacji tej inwestycji 
przez wykonawcę”. Zdaniem 
wójt, kompleksowa wymia-
na oświetlenia to jedna z na-

jważniejszych i największych 
inwestycji, jaka zostanie obec-
nie zrealizowana na terenie 
gminy Poraj. Warto nadmienić, 
że z ogólnej liczby zamon-

towanych lamp, największa il-
ość z nich zaświeci w Żarkach 
Letnisku blisko 400 szt. oraz 
w Poraju prawie 300 szt. Dzięki 
wymianie oświetlenia na ener-

gooszczędne oświetlenie typu 
LED, Gmina Poraj rocznie 
zaoszczędzi na rachunkach za 
prąd. Oszczędności to jednak 
nie jedyna korzyść. Będzie 
również jaśniej i bezpieczniej. 
Nie bez znaczenia są również 
korzyści ekologiczne. Wymi-
ana oświetlenia jest możliwa 
dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 
Nowy system oświetlenia ul-
icznego wpisuje się również 
w technologię smart city, a zas-
tosowane sterowanie oświe-
tleniem naturalnym krokiem 
we wdrażaniu  inteligentnego 
zarządzania infrastrukturą ko-
munalną.

W gminie Poraj zakończyła się wymiana starego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie typu LED z inteligentnym systemem sterowania. 
W ten sposób zamontowany został jeden z najnowocześniejszych systemów w regionie. Ogromna inwestycja w efekcie końcowym będzie kosztować 1,2 mln 
zł, z czego aż 85 procent kosztów pokrywa unijne dofinansowanie. Obejmuje blisko 1000 lamp wraz z oprawami w zaawansowanym systemie sterowania. 
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AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA
OGRANICZENIA

W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: prze-

mieszczania się, podróżowania, prze-
bywania w miejscach publicznych. Na 
czym polega? Wychodzenie z domu 
powinno być ograniczone do absolut-
nego minimum, a odległość utrzymana 
od innych pieszych powinna wynosić co 
najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz 
w przypadku:

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to 
także zakupu towarów i usług związa-
nych z zawodową działalnością),

• wolontariatu na rzecz walki 
z COVID-19 (dotyczy to pomocy 
osobom przebywającym na kwarantan-
nie lub osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu),

• załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego (do czego zalicza 
się np., niezbędne zakupy, wykupienie 
lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad 
bliskimi),

• wykonywania czynności związa-
nych z realizacją zadań określonych 
w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie 
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt oraz 
zakupu towarów i usług z nimi związa-
nych.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 
2020 r.

Ważne! 2 metry – minimalna 
odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej odległoś-
ci między pieszymi. Dotyczy to także 

rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego 
obowiązku są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13 roku życia),

• a także osoby niepełnosprawne, 
niemogące się samodzielnie poruszać, 
osoby z orzeczeniem o potrzebie ksz-
tałcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA 
ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI 

DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywan-

ia osób do 18 roku życia poza domem 
bez opieki dorosłego. Na czym polega? 
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 
18 roku życia, nie mogą wyjść z domu 
bez opieki. Tylko obecność rodzica, 
opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego 
usprawiedliwia ich obecność na ulicy 
i tylko w określonych przypadkach:

• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki 

z COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbęd-

nych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA 
Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, 
PROMENAD I ROWERÓW MIE-

JSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywa-

nia na terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc 
parków, zieleńców, promenad, bul-
warów, ogrodów botanicznych i zoolog-
icznych, czy ogródków jordanowskich. 
Zakaz obejmuje również plaże. Nie 
będzie można także korzystać z row-
erów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów 

zbiorowym transportem publicznym. 
Na czym polega? W autobusie, tram-
waju lub metrze tylko połowa miejsc 
siedzących może być zajęta. Najlepiej 
– żeby co drugie miejsce siedzące 
pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących 
w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie 
może znajdować się maksymalnie 35 
osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 
2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 
9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: prze-
jazdów samochodami większymi niż 
9-osobowe i zbiorowym transportem 
prywatnym. Na czym polega? W samo-
chodzie powyżej 9 miejsc siedzących 
maksymalnie połowa miejsc może być 
zajęta. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy 
samochodów osobowych.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ 
I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowa-
nia zgromadzeń, spotkań, imprez czy 
zebrań. Na czym polega? Obowiązuje 
zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań powyżej 2 osób. 
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań 
z najbliższymi. Wyłączone są: zakłady 
pracy. Pracodawcy będą musieli jednak 
zapewnić dodatkowe środki bezpiec-
zeństwa swoim pracownikom. I tak:

• pracownicy mają obowiązek 
używania rękawiczek lub muszą mieć 

dostęp do płynów dezynfekujących,
• stanowiska pracy poszczególnych 

osób muszą być oddalone od siebie o co 
najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w sta-
nie zapewnić takiej odległości (1,5m) 
z obiektywnych względów – np. dlat-
ego, że linia produkcyjna na to nie po-
zwala – ma prawo odejść od tej zasady, 
ale tylko pod warunkiem zapewniania 
środków ochrony osobistej związanej ze 
zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi 
zapewnić te środki bezpieczeństwa od 
czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 
2020 r.

GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności 

galerii i centrów handlowych. Na czym 
polega? Działalność handlową w galeri-
ach handlowych mogą prowadzić jedy-
nie branże:

• spożywcza,
• kosmetyczna (z wyjątkiem produk-

tów przeznaczonych do perfumowania 
lub upiększania),

• artykułów toaletowych i środków 
czystości,

• wyrobów medycznych i farmaceu-
tycznych,

• artykułów remontowo-budow-
lanych,

 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania.
Ważne! W galeriach mogą 

być świadczone usługi medyczne, 

bankowe, ubezpieczeniowe, pocz-
towe, pralnicze lub gastronomiczne 
(na dowóz i wynos). Na terenie galerii 
z handlu wyłączone są natomiast tzw. 
wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, 
NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby 
klientów przebywających w jednym cza-
sie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Na 
czym polega? 

Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, 

jak i wielkopowierzchniowego), a także do 
każdego lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli 
w sklepie jest 5 kas, to w jednym momen-
cie na terenie sklepu może przebywać 15 
klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy 

i punkty usługowe mogą przyjmować 
i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 
roku życia. W pozostałych godzinach 
sklepy i lokale usługowe są dostępne dla 
wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. 
roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają 
wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch 
godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługi-
wać także tych, dla których nabycie leku 
lub środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia jest konieczne ze względu 
na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi
Na terenie targowiska czy baza-

ru może przebywać maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi liczba punktów hand-
lowych pomnożona przez 3. Jeśli więc 
na osiedlowym bazarze jest 20 takich 
punktów, to na jego terenie może prze-
bywać w jednym momencie maksymal-
nie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przeby-

wać w jednym momencie tyle osób, 
ile wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2. Jeśli w placówce 
jest 5 okienek, wówczas w jednym mo-
mencie na jej terenie może przebywać 
10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE 
SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy 
wielkopowierzchniowe sklepy budow-
lane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia 

wszystkich zakładów fryzjerskich, kos-
metycznych, salonów tatuażu i piercin-
gu. Na czym polega? Zamknięte zostają 
bez wyjątków wszystkie zakłady fry-
zjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu 
i piercingu. Tych usług nie będzie można 
realizować również poza salonami – np. 
wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału 

w wydarzeniach o charakterze religi-
jnym. Na czym polega? W mszy lub 
innym obrzędzie religijnym nie może 

uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 
osób – wyłączając z tego osoby sprawu-
jące posługę (w przypadku pogrzebów 
– osoby zatrudnione przez zakład pogr-
zebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Zachęcamy do uczest-

nictwa w wydarzeniach religijnych 
za pośrednictwem telewizji, radia czy 
internetu.

GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy: przekracza-

nia granic Polski przez cudzoziemców 
Na czym polega? Granice naszego kraju 
mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

• obywatele RP,
• cudzoziemcy, którzy są 

małżonkami albo dziećmi obywateli RP 
albo pozostają pod stałą opieką obywa-
teli RP,

• osoby, które posiadają Kartę Pola-
ka,

• dyplomaci,
• osoby posiadające prawo stałego 

lub czasowego pobytu na terenie RP lub 
pozwolenie na pracę,

• w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, komendant placówki 
Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody 
Komendanta Głównego Straży Gran-
icznej – może zezwolić cudzoziemcowi 
na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w trybie określonym w ustawie 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

• cudzoziemcy, którzy prowadzą 
środek transportu służący do przewozu 
towarów.

Ważne! Transport cargo działa 

normalnie. 
Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE 
W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć 
w szkołach i na uczelniach Zalecenia: 
Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce 
są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie od-
bywają się stacjonarnie, a przez Internet 
za pomocą platform e-learningowych. 
Lekcje na odległość prowadzone są 
według określonych zasad. Nauczyciele 
i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdal-
nelekcje mogą znaleźć materiały dyda-
ktyczne zgodne z aktualną podstawą 
programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 
2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wie-
ku do lat 8, przysługuje dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy w przypadku 
zamknięcia żłobka, przedszkola, sz-
koły lub klubu dziecięcego. 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności 

żłobków, klubów dziecięcych i przedsz-
koli. Zalecenia: Działalność żłobków, 
klubów dziecięcych i przedszkoli jest 
zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat 
przez rodziców w czasie ich zawi-
eszenia, powinna zostać uregulowana 
w statucie żłobka, jak również w umow-
ie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 
2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wie-
ku do lat 8, przysługuje dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy w przypadku 

zamknięcia żłobka, przedszkola, sz-
koły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności 

restauracji, kawiarni czy barów. Zalece-
nia: Wszystkie restauracje, kawiarnie 
czy bary mogą świadczyć jedynie usługi 
na wynos i na dowóz. Nie ma możliwoś-
ci wydawania posiłków czy napoi na 
miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności 

instytucji kultury. Zalecenia: Wszystkie 
instytucje kultury pozostają zamknięte. 
Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, 
filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, 
biblioteki, archiwa oraz stała działalność 
związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 
r. zawieszone są również zajęcia w sz-
kołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte 

pozostają również: siłownie, baseny, 
kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażony-

mi (lub potencjalnie zakażonymi) koro-
nawirusem,

• przekraczają granicę w celu pode-
jmowania pracy na terytorium państwa 
sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 
27.03.2020),

• mieszkają z osobą, która będzie 
kierowana od 1 kwietnia na kwarantan-

nę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 
i dotyczy osób nowo objętych kwaran-
tanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 
14 dni. Przez ten czas:

• w żadnym wypadku nie można 
opuszczać domu,

• spacery z psem, wyjście do sklepu 
czy do lekarza są zakazane,

• w przypadku, gdy osoba poddana 
kwarantannie ma bliskie kontakty z in-
nymi osobami w domu – one również 
muszą zostać poddane kwarantannie,

• w przypadku występowania objaw 
choroby (złe samopoczucie, gorączka, 
kaszel, duszności), należy koniecznie 
zgłosić to telefonicznie do stacji sanitar-
no-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwaran-
tannie nie ma możliwości spędzenia 
jej w domu, to wojewodowie mają 
przeznaczone lokale na kwarantannę 
i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Policja w ramach pa-

troli odwiedza osoby, które są ob-
jęte kwarantanną i sprawdzają, czy 
pozostają w miejscu swojego zam-
ieszkania. Przepisy przewidują możli-
wość nałożenia kary finansowej do 
30 tys. zł na te osoby, które kwaran-
tanny nie przestrzegają. Decyzja, co 
do konkretnej wysokości kary jest 
zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagran-
icy i nie masz możliwości spędzenia 
kwarantanny w domu, to wojew-
odowie mają przeznaczone lokale na 
kwarantannę.
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Przedsiębiorcy mogą 
wnioskować o ulgi od gminy

Jako samorząd gminny nie 
mamy zbyt wielu instrumentów 
prawno-finansowych i możli-
wości wsparcia dla lokalnych 
przedsiębiorców. Jednak 
w związku z ograniczeniami, 
spowodowanymi obecną sytu-
acją epidemiologiczną w Polsce, 
chcąc wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców w tych trud-
nych warunkach, w jakich prow-
adzą działalność gospodarczą, 
przypominamy, że w zakresie 
podatków należnych gminie tj. 
podatku od nieruchomości oraz 
od środków transportowych 
przedsiębiorcy mogą ubiegać 
się o formy pomocy w postaci 
odroczenia terminu zapłaty lub 
rozłożenia ich na raty.

Jako samorząd gminny nie 
mamy zbyt wielu instrumentów 
prawno-finansowych i możli-
wości wsparcia dla lokalnych 
przedsiębiorców. W praktyce 
nie wynajmujemy lokali gmin-
nych pod działalność bizne-
sową, nie wolno samorządowi 
również do celu wsparcia uży-
wać publicznych pieniędzy. 
W gminie mamy sporą ilość po-
datników, którzy płacą podatek 

od budynków zajmowanych 
pod działalność gospodarczą, 
głównie pod małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a często 
firmy samozatrudniających 
się właścicieli, jednoosobowe, 
działające głównie w sektorze 
handlu i usług. W związku 
z ograniczeniami, spowodowa-
nymi obecną sytuacją epide-
miologiczną w Polsce, chcąc 
wesprzeć Państwa w tych 
trudnych warunkach, w jakich 
prowadzicie działalność gosp-
odarczą, przypominamy, że 
w zakresie podatków należnych 
gminie tj. podatku od nieruch-
omości oraz od środków trans-
portowych mogą Państwo ub-
iegać się o następujące formy 
pomocy o odroczenie terminu 
zapłaty lub rozłożenie ich na 
raty. Możecie Państwo wystąpić 
o udzielenie ww. ulg, składa-
jąc wniosek na piśmie – drogą 
elektroniczną przez ePUAP 
(podpisany profilem zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub wrzucić go 
do skrzynki znajdującej się przy 
wejściu do Urzędu Gminy.
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Szkoły przeszły 
na tryb edukacji 
online

Od 25 marca uczniowie 
i nauczyciele przeszli w tryb 
nauczania online. “Nie ma 
co ukrywać, że edukacja on-
line to ogromne wyzwanie, 
dla wszystkich” - podkreś-
la Anna Socha - Korendo, 
kierownik ZEAS w Poraju. 
Choć ministerstwo określiło 
ogólnie jak ma wyglądać 
takie nauczanie, to jednak 
wybór narzędzi do kontaktu 
i sposób przekazu w dużej 
mierze zależy od decyzji 
dyrektora szkoły i indywid-
ualnej pracy nauczyciela. 
Dzięki wspólnym ustale-
niom dyrektorów szkół 
z Gminy Poraj wypracowano 
jednolitą koncepcję kształce-
nia na odległość, zgodną 
z ministerialnymi wytyczny-
mi. Wdrażana jest od dziś 
w gminnych szkołach.  

Po decyzji ministerstwa, 
podyktowanej stanem epi-
demii koronawirusa, organ-
izacja roku szkolnego pozos-
taje bez zmian. Zmienia się 
natomiast sposób edukacji. 
Szkoły zostały zobowiązane, 
by od środy 25 marca real-
izować obowiązkowe pod-
stawy programowe drogą 
elektroniczną. Uczniowie 
będą sukcesywnie otrzymy-
wać materiały, a rodzice in-
formacje. W praktyce ma to 
wyglądać tak, że nauczyciel 

przeddzień realizacji danej 
partii materiału określi ucz-
niom czego lekcje będą do-
tyczyć, tak by ci mogli się 
przygotować na następny 
dzień, gdy materiał będzie 
omawiany on line przez 
nauczyciela. Każdy nauczy-
ciel wybierze indywidualnie 
razem z klasą komunikator, 
którym będzie się posługi-
wać. Paleta obejmuje szereg 
narzędzi od e-maila, przez 
Messenger i Wattsup, po 
Skype lub inne. Ważne, żeby 
skutecznie przekazywać ma-
teriał „na żywo” i oceniać 
postępy w nauce. Ważny 
będzie również udział rod-
ziców, którzy będą mogli 
także na bieżąco sprawdzać 
postępy w nauce. Nauka 
prowadzona na odległość ma 
być realizowana z wykorzys-
taniem materiałów udostęp-
nionych przez nauczyciela, 
w szczególności tych reko-
mendowanych przez Minis-
terstwo Edukacji Narodowej. 
W przypadku przedszkoli 
i uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej nauczyciel ma 
obowiązek poinformowa-
nia rodziców o dostępnych 
materiałach, a także możli-
wych sposobach i formach 
ich realizacji przez dziecko 
w domu.

Urząd Gminy organizuje 
akcję „Zakupy dla seniora”

Gmina Poraj w okresie 
walki z pandemią koronawiru-
sa uruchomiła usługę “Zakupy 
dla seniora”. To wsparcie dla 
osób starszych i z niepełnos-
prawnościami, mieszkających 
na terenie Gminy Poraj. Pomoc 
obejmowała będzie zakup ży-
wności, leków oraz środków 
czystości. Pomoc nieść będą 
wolontariusze - chętni urzęd-
nicy i radni.

Akcja “Zakupy dla seniora” 
adresowana jest do seniorów 
i osób z niepełnosprawności-
ami, mieszkających w Gminie 
Poraj. Ma na celu maksymalną 
ochronę tej grupy mieszkańców 
przed koniecznością wychodze-
nia z domów.

Usługa dostarczenia pod-
stawowych, codziennych pro-
duktów i leków jest bezpłatna. 
Koszt zamówionych zakupów, 
który pokrywa zainteresowany, 

nie może przekroczyć kwoty 
200 złotych.

Żywność, środki higien-
iczne i środki czystości będą 
kupowane w ilościach niezbęd-
nych do samodzielnego funk-
cjonowania osób starszych, 
w sklepach położonych w naj-
bliższej okolicy ich zamieszka-
nia.

Leki kupowane będą na 
podstawie recept.

Z “Zakupów dla senio-
ra” mogą skorzystać osoby 
w wieku powyżej 60 roku 
życia, samotnie prowadzące 
gospodarstwo domowe lub 
mieszkające z drugą osobą 
z niepełnosprawnościami, 
długotrwale chorą lub niesa-
modzielną. Zakupy dostarczone 
zostaną również do mieszkania 
osoby z niepełnosprawnością, 
która ukończyła 18 lat, miesz-
ka w Gminie Poraj i samotnie 

prowadzi gospodarstwo do-
mowe.

Zgłoszenia przyjmuje Se-
kretariat Urzędu Gminy Poraj 
pod numerem telefonu 34 314 
52 51, w terminie od poniedział-
ku do piątku w godz. od 7.00 do 
14.00. Podczas rozmowy z pra-
cownikiem sekretariatu należy 
podać swoje imię, nazwisko, 
adres i numer telefonu. Dane 
zostaną przekazane osobie od-
powiedzialnej za realizację akc-
ji w danym sołectwie (urzędnik, 
radny), a ta telefonicznie skon-
taktuje się z osobą objętą usługą 
i zapyta o potrzeby. Dzięki tej 
rozmowie senior będzie mógł 
konkretnie powiedzieć, jakich 
zakupów potrzebuje i ustal-
ić termin ich realizacji. Roz-
mowy telefoniczne będą podst-
awowym narzędziem kontaktu.

Osoba, która zrobi zakupy, 
rozliczy się na podstawie par-

agonu i oświadczenia. Sposób 
zapłaty za zakupy oraz sposób 
dostarczenia towarów zost-
anie ustalony indywidualnie 
z zainteresowaną osobą. Żaden 
wolontariusz nie będzie pukał 
do domu seniora, jeśli starsza 
osoba nie zgłosi wcześniej 
przez telefon zapotrzebowania 
na usługę.

Apelujemy do seniorów, 
żeby uważali na próby oszustw. 
Pamiętajmy, że podobnie jak 
w przypadku każdej z usług 
organizowanych przez miasto 
– to senior musi sam zadzwonić 
do Sekretariatu Urzędu Gminy 
i zgłosić potrzebę. Prosimy 
też wszystkich mieszkańców 
gminy o empatię. Pamięta-
jmy o starszych mieszkańcach 
naszej gminy, pomagajmy so-
bie nawzajem, pomagajmy są-
siadom.

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie myszkowskim

Co musisz wiedzieć o koronawirusie
Podstawowe środki 

ochronne przeciwko nowemu 
koronawirusowi wywołujące-
mu chorobę COVID-19.Nowy 
koronawirus SARS-Cov-2 
wywołuje chorobę o nazwie 
COVID-19. Choroba obja-
wia się najczęściej gorącz-
ką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem.
Ciężki przebieg choroby ob-
serwuje się u ok.15-20% osób. 
Do zgonów dochodzi u 2-3% 
osób chorych. Prawdopodob-
nie dane te zawyżone, gdyż 
u wielu osób z lekkim przebi-
egiem zakażenia nie dokonano 
potwierdzenia laboratoryjne-

go.Najbardziej narażone na 
rozwinięcie ciężkiej posta-
ci choroby i zgon są osoby 
starsze, z obniżoną odpor-
nością, którym towarzyszą 
inne choroby, w szczególności 
przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą 
kropelkową. Aktualnie nie 
ma szczepionki przeciw 
nowemu koronawirusowi. 
Można natomiast stosować 
inne metody zapobiegania 
zakażeniu, zaprezentowane 
poniżej. Metody te stosuje się 
również w przypadku zapo-
biegania innym chorobom 
przenoszonym drogą kro-

pelkową np. grypie sezo-
nowej (w przypadku której, 
szczyt zachorowań przypada 
w okresie od stycznia do mar-
ca każdego roku).Najwięcej 
potwierdzonych przypadków 
zakażenia nowym koronawi-
rusem zarejestrowano w Chi-
nach (99%), głównie w prow-
incji Hubei. Pozostałe osoby 
„zawlekły” wirusa do innych 
krajów Azji, Europy, Oceanii 
i Ameryki Północnej i zakaziły 
(np. w Niemczech, we Francji, 
w Wielkiej Brytanii) kolejne 
osoby.
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Kwalifikacja 
wojskowa w roku 
2020 zostaje 
zakończona

Minister Spraw 
Wewnętrznych i Admin-
istracji oraz Minister Oo-
brony Narodowej podpisali 
rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w spraw-
ie przeprowadzenia kwal-
ifikacji wojskowej w 2020 
r. Na mocy tego przepisu 
kwalifikacja w roku 2020 r. 
została zakończona w piątek 
(13 marca br.). Wszystk-
ie wezwania wydane przez 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast do st-
awienia się do kwalifikacji 
wojskowej w okresie od 16 
marca br. do 30 kwietnia br. 
tracą ważność.

Zakończenie kwal-
ifikacji wojskowej jest 
związane z ryzykiem zaraże-
nia koronawirusem pow-
odującym chorobę COV-
ID-19. Jest to działanie 
profilaktyczne, zapobiega-
jące rozprzestrzenianiu się 

wirusa. Rozporządzenie 
przewiduje, że dziś (13 mar-
ca br.) zakończą działanie 
powiatowe komisje lekarsk-
ie kwalifikacji wojskowej na 
terenie całego kraju.

Osoby, które otrzymały 
wezwania do stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej 
w okresie od 16 marca br. do 
30 kwietnia br. NIE MAJĄ 
już tego obowiązku. Wezwa-
nia te tracą ważność.

Szacuje się, że w okresie 
od 2 lutego br. do chwili 
obecnej (12 marca br.) powi-
atowe komisje lekarskie 
wydały orzeczenia lekarskie 
dla około 35-40 proc. osób 
zobowiązanych do stawie-
nia się do kwalifikacji wo-
jskowej w 2020 r. Natomiast 
pozostałe osoby zostaną we-
zwane do kwalifikacji wo-
jskowej w 2021 r.

Nabór do gminnych żłobków, 
przedszkoli i szkół

Wnioski o przyjęcie dzie-
ci do przedszkoli w kolej-
nym roku szkolnym miały 
być składane tradycyjnie do 
31 marca tego roku. Władze 
Gminy Poraj uznały jednak, 
że wydłużą czas przyjmowa-
nia dokumentów. Wnioski 

o przyjęcie dzieci do gmin-
nych żłobków i przedsz-
koli będą przyjmowane do 
30 kwietnia, a nie do koń-
ca marca, jak początkowo 
planowano. Informujemy 
również, że wypełnione wni-
oski należy przesyłać droga 

e-mailową lub składać do 
skrzynek w przedszkolach. 3 
kwietnia ruszył także nabór 
do klas pierwszych szkół 
podstawowych. Formalnoś-
ci załatwiane są w ten sam 
sposób. Szczegóły naboru 
do placówek oświatowych 

opublikowane zostały na 
stronach internetowych po-
szczególnych szkół oraz 
w mediach społecznościo-
wych.

Do 30 kwietnia wydłużony został termin składania wniosków o przyjęcia do żłobków i przedszkoli na 
terenie Gminy Poraj. Składanie wniosków, w obliczu stanu epidemii, zorganizowano w taki sposób, by 
ograniczać kontakt rodziców z pracownikami placówek.

Dane: Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Myszkowie
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Zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Koronawirus. 
Poradnik - jak uniknąć zarażenia wirusem?

Liczba zarażonych koro-
nawirusem na świecie rośnie 
z godziny na godzinę. Jakie 
kroki w takim razie powin-
niśmy stosować, by zmini-
malizować ryzyko zarażenia 
się koronawirusem?

Często myj ręce
Często myj ręce używa-

jąc mydła i wody, a jeśli nie 
masz do nich dostępu, używaj 
płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%). Dlaczego? My-
cie rąk ww. metodami zabija 
wirusa, jeśli znajduje się on na 
rękach.

Stosuj odpowiednie zasa-
dy ochrony podczas kaszlu 

i kichania
Podczas kaszlu i kicha-

nia zakryj usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – 
natychmiast wyrzuć chustec-
zkę do zamkniętego kosza 
i umyj ręce używając mydła 
i wody, a jeśli nie masz do 
nich dostępu – płynów/żeli na 
bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu 
się zarazków i wirusów. Jeśli 
kichasz lub kaszlesz w dłonie, 
możesz zanieczyścić przedmi-
oty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną 
odległość

Zachowaj co najmniej 1 
metr odległości między sobą 
a innymi ludźmi, szczególnie 
tymi, którzy kaszlą, kichają 
i mają gorączkę. Dlaczego? 
Gdy ktoś zarażony wirusem 
powodującym chorobę układu 
oddechowego, taką jak COV-
ID-19, kaszle lub kicha, wy-
dala pod ciśnieniem małe kro-
pelki śliny i śluzu zawierające 
wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, 
istnieje ryzyko, że możesz 
wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, 
nosa i ust

Dlaczego? Dłonie doty-
kają wielu powierzchni, które 
mogą być skażone wirusem. 

Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rękami, 
możesz przenieść wirusa 
z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, 
kaszel, trudności 

w oddychaniu, zasięgnij 
pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, 

kaszel, trudności w oddycha-
niu, zasięgnij pomocy med-
ycznej zgodnie z informac-
ją zamieszczoną na stronie 
tutaj. Dlaczego? Objawy ze 
strony układu oddechowe-
go z towarzyszącą gorączką 
mogą mieć wiele przyczyn 
np. wirusową (wirusy grypy, 
adenowirusy, rynowirusy, 
koronawirusy, wirusy par-
agrypy) czy bakteryjną 
(pałeczka Haemophilus in-
fluenzaea, pałeczka krztuśca, 
chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne 
objawy ze strony układu 
oddechowego i nie po-

dróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne ob-
jawy ze strony układu odd-
echowego i nie podróżowałeś 
do Chin, pamiętaj o stoso-
waniu podstawowych zas-
ad ochrony podczas kaszlu, 
kichania oraz higieny rąk 
i pozostań w domu do czasu 
powrotu do zdrowia, jeśli to 
możliwe.

Chroń siebie i innych 
przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie 
SARS-Cov-2 jest pow-
iązane: – z podróżowaniem 
po obszarze Chin, w którym 
zgłoszono przypadki zakaże-
nia SARS-Cov-2, lub – 
bliskim kontaktem z kimś, 
kto podróżował po Chin-
ach i ma objawy ze strony 
układu oddechowego. Zach-
ęcamy do zapoznania się 
informacjami zamieszczan-
ymi na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, m.in. z „Komu-
nikatem dla podróżujących”, 
„Zasadami postępowania 

z osobami podejrzanymi 
o zakażenie nowym koro-
nawirusem 2019-nCoV ME-
DYCZNE”oraz „Zasadami 
postępowania z osobami 
podejrzanymi o zakażenie 
nowym koronawirusem 
2019-nCoV W PODRÓŻY 
LOTNICZEJ ”.

Maseczki
Nie zaleca się używa-

nia masek na twarz 
przez zdrowych ludzi 
w celu zapobieżenia 

rozprzestrzenianiu się 
SARS-Cov-2

Noszenie masecz-
ki zasłaniającej usta i nos 
może pomóc ograniczyć 
rozprzestrzenianie się niek-
tórych chorób układu odd-
echowego. Jednak stoso-
wanie samej maseczki nie 
gwarantuje powstrzyma-
nia infekcji i powinno być 
połączone ze stosowaniem 
innych środków zapobieg-
awczych, w tym higieną rąk 
i zasadami ochrony podczas 

kaszlu czy kichania (patrz 
wyżej) oraz unikaniem 
bliskiego kontaktu z innymi 
ludźmi (co najmniej 1 metr 
odległości). Światowa Or-
ganizacja Zdrowia doradza 
racjonalne stosowanie ma-
seczek.

Używaj maseczek tylko 
wtedy, gdy masz objawy ze 
strony układu oddechowego 
(kaszel lub kichanie), pode-
jrzewasz u siebie infekcję 
SARS-Cov-2 przebiegającą 
z łagodnymi objawami lub 
opiekujesz się osobą z pode-
jrzeniem infekcji SARS-
Cov-2.

Sprzęt ochrony układu 
oddechowego powinien być 
oznakowany znakiem CE, 
który potwierdza, że został 
prawidłowo zaprojektowany 
i skonstruowany, wykonany 
z właściwych materiałów.

Wydawca: Tygodnik klobucka.pl tel.:691-866-189
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ZOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

ul. 3 MAJA 1, 42-360 PORAJ

tel/fax +48 34 376 50 22
e-mail: biuro@zomax.net.pl

e-mail: zomax.poraj@gmail.com

W tym jakże niełatwym dla nas okresie, składamy mieszkańcom, kontrahentom 

i czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

Odpoczynku od codzienności, która nas otacza oraz wiosennego optymizmu. 

Miłości, zrozumienia, pozytywnej refleksji, otwarcia na pomoc i potrzeby innych, 

a także dobrych, owocujących życiowymi sukcesami decyzji.

W tym trudnym czasie życzymy dużo zdrowia oraz sukcesów

na płaszczyźnie zawodowej i osobistej

ZARZĄD I PRACOWNICY


