
Działania podejmowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich w związku  

z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem  

się COVID-19: 

1) merytoryczna i organizacyjna współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie: 

a) organizacji miejsc do kwarantanny (kontakt z ośrodkami zdrowia na terenie Powiatu),  

b) zapewnienia pomocy medycznej dla osób przebywających w miejscach wyznaczonych 

do kwarantanny prowadzonych przez Powiat Policki, tj. m.in. organizacja recept dla 

osób przyjmujących na stałe leki, podejmowanie działań organizacyjnych mających na 

celu udzielenie pomocy lekarskiej, 

c) zabezpieczenia w środki ochrony działających na terenie Powiatu Polickiego domów 

dla samotnych matek, hospicjum i schroniska dla bezdomnych oraz kombatantów 

będących mieszkańcami Powiatu Polickiego, 

d) zorganizowania miejsca pobytu dla zespołów ratowniczych, w trakcie przerw  

w wykonywaniu przez nich czynności medycznych;  

2) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach w zakresie 

ustalania działań niezbędnych do podjęcia w celu zabezpieczenia sanitarno-medycznego 

poszczególnych osób przebywających na terenie Powiatu (dot. osób przebywających  

w miejscach wyznaczonych do kwarantanny prowadzonych przez Powiat oraz osób 

bezdomnych); 

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenie Powiatu Polickiego 

ośrodki wsparcia w celu bieżącego informowania o decyzjach, zaleceniach, 

rekomendacjach itp. wydawanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Wojewodę Zachodniopomorskiego i służby sanitarne poszczególnych szczebli;    

4) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie wymiany 

informacji nt. działań niezbędnych do podjęcia w celu właściwego wykonywania decyzji  

oraz zleceń odpowiednich organów i służb w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19;  

5) podejmowanie czynności niezbędnych do wykonania decyzji, poleceń itp. wydawanych 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie np. ograniczenia/zawieszenia 

dzialalności podmiotów działających w systemie pomocy społecznej; 

6) podjecie działań formalno-organizacyjnych mających na celu zmianę sposobu działania  

na terenie Powiatu Polickiego Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych i Punktów 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (dot. udzielania nieodpłatnych porad 

prawnych i obywatelskich za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. 

telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej). 
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