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Czas na zgłaszanie osób do
Młodzieżowego Lidera Powiatu
Polickiego
Do 31 sierpnia br. można złożyć
wniosek dotyczący tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego, który jest wyróżnieniem za promowanie wiedzy,
aktywnej postawy sportowej,
naukowej, społecznej lub twórczej wśród uczniów. Tytuł przyznany będzie uczniowi lub absolwentowi, który wyróżnił się
w roku szkolnym 2020/2021
spektakularnym osiągnięciem.
Kandydata do tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego może zgłosić każdy, kto
wypełni wniosek oraz złoży go
osobiście w zamkniętej kopercie w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91
43 28 149.
Dyrektorzy placówek powiatowych na kolejną kadencję
Zarząd Powiatu w Policach
zdecydował o przedłużeniu
powierzenia stanowisk dyrektorom: Zespołu Szkół im. I.
Łukasiewcza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach
i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.
Taką możliwość dają przepisy
w związku z pandemią COVID-19. Zarząd Powiatu w Policach uzyskał opinię rad pedagogicznych ww. placówek
oraz odpowiednich władz statutowych związków zawodowych. Następnie w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty przedłużył powierzenie stanowiska Dyrektorom MOW i SOSW
Nr 1 do dnia 31 sierpnia 2026r.
Z kolei Dyrektorowi Zespołu
Szkół przedłużył powierzenie
stanowiska do 31 sierpnia 2025
roku.

Dorośli, ale również dzieci
zgłaszają się do Powszechnego Punktu Szczepień
przy ul. Siedleckiej 2 w Policach. Możliwości punktu to minimum 200 szczepień dziennie. Szepienie przeciw koronawirusowi to nasz wkład do budowania odporności zbiorowej. Warto o tym pamiętać,
planując wakacyjny wypoczynek.

P

unkt Szczepień
Powszechnych
w Powiecie Polickim
został
otwarty 12 maja
2021 r. Funkcjonuje we współpracy Powiatu
Polickiego z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Szczecinie i znajduje się
w budynku szpitala w Policach
przy ul. Siedleckiej 2a wejście B.
- Do końca maja zaszczepiono 732 osoby I-dawką.
Użyto szczepionek firmy Pfizer
i Johnson and Johnson. Do 18
czerwca zaszczepiono 1121
osób (I i II dawka szczepionkami Pfizer i Johnson).
Do końca czerwca zostaną
jeszcze zaszczepione minimum 325 osoby (I i II dawką
szczepionki Pfizer). W tym czasie zaszczepiono 29 osób
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
w tym część osób niepełnosprawnych - mówi dr Joanna
Woźnicka, rzecznik prasowy
Specjalistycznego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 1. W lipcu mamy zapełnionych
721 slotów na II dawkę szczepień. Ta liczba zwiększy się
o ilość osób zaszczepionych Idawką w dniach 22 -30 czerwca
2021 r. Punk Szczepień ma również możliwość kwalifikacji
do szczepienia osób niepełno-
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Międzynarodowy Dzień
Inwalidy w Policach
11 czerwca br. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Policach odbyła
się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy.
W wydarzeniu udział wzięli
przedstawiciele organizacji senioralnych oraz Gminy Police
i Powiatu Polickiego.
W trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Policach, minutą ciszy zainicjowaną przez Przewodniczącego
Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, uczczono
pamięć o wszystkich zmarłych.

Zaszczep się przeciw koronawirusowi,
żeby mieć spokojne wakacje

Nie ma problemu z dostępem do szczepionek. Dzienna wydajność punktu w Policach to 200 szczepień
letnich (12-15lat) przez lekarza.
Jest to możliwe w godzinach
od 9-15. 21 czerwca wykonano
taką kwalifikację u 12-letniej
dziewczynki i jak dotąd to najmlodsza zaszczepiona pacjentka w Policach. W lipcu będziemy dysponować szczepionką firmy Pfizer i Moderna.
Aktualnie rejestrować się
można poprzez e-rejestrację
dostępną na stronie www.pacjent.gov lub poprzez całodobową i bezpłatną infolinię
989. Ponadto Punkt posiada
bezpośredni numer telefonu,
w którym możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem
667 601 329. Numer służy również do uzyskiwania potrzebnych informacji oraz do odwołania wizyt.

Dlaczego warto się zaszczepić
przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie
przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem sięgającym
nawet 95% szczepienie uchroni
Cię przed zakażeniem COVID19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej

osiągniemy odporność populacyjną.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne
i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć
pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii
na COVID-19 zmarło już ponad
1,5 mln ludzi na całym świecie.
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu
osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka
szerzenia się w niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający
z bezpieczeństwa własnego
i najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane
przez najlepszych naukowców
z całej UE. Ich dopuszczenie
do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz
swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej
wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas
wszystkich do normalnego życia.
9. Powrót do normalności
oznacza:
- odejście od maseczek,
- swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
- powrót dzieci do szkół
i rozwój ich kompetencji społecznych,
- dalszy rozwój gospodarki,
- ochronę miejsc pracy
oraz szansę na nowe zatrudnienia,
- swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
- wakacje bez ograniczeń,
- poprawę jakości życia nas
wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z tej
zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
Przypomnijmy, że po pozytywnej decyzji Europejskiej
Agencji Leków i rekomendacji
działającej przy premierze

Rady Medycznej, Polska przystąpiła do szczepień dzieci
od 12. roku życia. Pierwsze
szczepionki zostały podane
uczniom już 7 czerwca.
Obecnie dzieci w wieku
od 12 lat mogą być szczepieni
preparatem firmy Pfizer. Europejska Agencja Leków (EMA)
zatwierdziła w piątek 28 maja
wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12
do 15 lat, natomiast działająca
przy premierze Rada Medyczna
wydała pozytywną rekomendację w tym temacie, 31 maja.

Udział w odporności zbiorowej
- Odporność zbiorowa zgodnie
z definicją WHO występuje,
gdy większość populacji jest
odporna na zakażenie chorobą.
Taki rodzaj „ochrony populacyjnej” można osiągnąć na dwa
sposoby. Pierwszym z nich jest
wytworzenie naturalnej odporności na skutek przebycia choroby, drugim - zaszczepienie
i wykształcenie odporności poszczepiennej. Nie trzeba przypominać, jakie ryzyko niesie ze
sobą pierwsza z tych dróg. Aby
jednocześnie zapobiec transmisji koronawirusa i uchronić
osoby, które mogłyby szczególnie ucierpieć wskutek zakażenia, konieczne jest zaszczepienie większości społeczeństwa mówi Halina Michalak, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Policach. - Szacuje się, że
do wykształcenia odporności
zbiorowej potrzebne jest wytworzenie odporności na COVID-19 u 70-90% populacji. Zasygnalizuj pracownikom, że
szczepiąc się, dokładają swoją
„cegiełkę” do budowania odporności zbiorowej, a tym samym wykazują się dużym poczuciem społecznej odpowiedzialności.

Pracodawcy podpisali umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
16czerwcawStarostwiePowiatowymwPolicachpodpisano
umowyzpracodawcami
nautworzeniei wyposażenie
stanowiskapracy.
Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach podpisali
pracodawcy z Polic i Dołuj. Dofinansowanie do wyposażenia
stanowiska pracy to nawet 30 tysięcy złotych. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna do pracy przy tworzonym stanowisku przez minimum 24 miesiące. Umowę z pracodawcami podpisał Paweł Wie-

czorkowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach
przy obecności Cezarego Arciszewskiego Przewodniczącego
Rady Powiatu w Policach.
To kolejne wsparcie dla pracodawców z terenu Powiatu Polickiego. W 2021 roku na ten cel
przeznaczono około 700 tysięcy
złotych. Do rozdysponowania
zostało jeszcze około 300 tysięcy
złotych - na 10 nowych stanowisk pracy. Nabór wniosków
jest ciągły. O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy możesz się ubiegać, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Nie musi to być jed-
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WARTO WIEDZIEĆ
Co się dzieje w Powiecie

W polickim starostwie podpisano umowy na wyposażenie
stanowiska pracy

noosobowa działalność gospodarcza, ale także spółdzielnia socjalna, spółka z o.o., fundacja
i inne formy prowadzenia działalności. Ponadto o doposażenie
miejsca pracy może się starać
rolnik, niepubliczne przedszkola, szkoły, żłobki .
Pracodawca musi również
spełnić określone warunki.
M.in. prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej sześciu miesięcy. Chodzi o czas
przed dniem złożenia wniosku
o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy. Więcej
informacji na www.police.praca.gov.pl.

