INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I OSÓB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE GMINY SZEMUD
1. Należy ograniczyć do minimum ilość kontaktów z innymi ludźmi, w szczególności z osobami
kaszlącymi, kichającymi, z podwyższoną temperaturą i/lub dusznościami oraz z osobami,
które były w ostatnich tygodniach za granicą.

2. Należy zgłaszać niezwłocznie objawy określone w punkcie 1:
1) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie:
tel. 58 677 79 05 lub 58 677 79 19 lub tel. alarmowy 697 611 090

2) w przypadku nasilonych objawów pod nr 112 lub w najbliższym oddziale zakaźnym:
a) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – tel. 58 341 55 47
b) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – tel. 58 622 42 12
INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA 800 190 590

3. Mieszkańcom Gminy Szemud oraz osobom przebywającym na terenie Gminy Szemud zaleca się
4.
5.

ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego rezygnację z uczestnictwa w jakichkolwiek imprezach
oraz unikanie podróżowania, jeśli nie jest to konieczne.
Należy zachować rozwagę w zaistniałej sytuacji, a także przestrzegać podstawowych zasad
higieny osobistej i stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie tego typu
działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem COVID-19.
W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się
koronowirusa informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Szemud
zostaje profilaktycznie zamknięty dla bezpośredniego dostępu interesantów i pracuje w trybie
wewnętrznym. Powyższe obejmuje również odwołanie wszystkich zaplanowanych w Urzędzie
Gminy Szemud i jednostkach organizacyjnych gminy spotkań.
W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Szemud zaleca się kontakt
za pośrednictwem.
1) poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud;

2)
3)
4)
5)

6.

poczty elektronicznej: kancelaria@szemud.pl ;
elektronicznej skrzynki podawczej e - PUAP
telefonu: 58 676 44 23
faksu: 58 676 44 26

Jednocześnie uprasza się wszystkich o powstrzymanie się do czasu odwołania zagrożenia
od bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy Szemud i jednostkami organizacyjnymi
Gminy Szemud celem załatwiania spraw, które nie mają charakteru pilnego.
Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
można znaleźć na stronach internetowych:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

7. Funkcjonowanie placówek oświatowych
By zapobiegać rozpowszechnianiu się koronawirusa z dniem 20 marca 2020 r. wprowadzono na
terenie całego kraju stan epidemii. Powyższe skutkuje przedłużeniem okresu zamknięcia
wszystkich jednostek i placówek oświatowych do dnia 14 kwietnia 2020 r. Terminy
egzaminów na razie pozostają bez zmian. Więcej szczegółowych informacji dla dyrektorów,
rodziców oraz uczniów można znaleźć na stronie rządowej. Prosimy wszystkich
o odpowiedzialne podejście do wdrażanych procedur i pozostanie lub pozostawienie
dzieci/uczniów w domach - zamknięcie jednostek i placówek oświatowych nie stanowi
okresu dodatkowych ferii/wakacji.

8. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych

9.

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania gminne jednostki organizacyjne będą zamknięte
ze względów profilaktycznych (Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie, Biblioteka Publiczna w Szemudzie). Oznacza to, że
nie będą bezpośrednio przyjmowały interesantów, zaś na ich terenie nie będą organizowane żadne
spotkania i wydarzenia.
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.
będzie zamknięta ze względów profilaktycznych. Oznacza to, że GPK Szemud Sp. z o.o. nie
będzie bezpośrednio przyjmowała interesantów.
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wszystkie gminy woj. pomorskiego, na
polecenie wojewody, wyznaczyły pracowników, którzy telefonicznie będą informować i
odpowiadać na pytania mieszkańców w sprawach:

− dostarczenia żywności dla osób starszych, samotnych, które nie mogą liczyć na wsparcie
rodziny, znajomych, etc.;
dostarczania żywności dla osób i ich rodzin podlegających kwarantannie domowej;

−
− pomocy społecznej (w tym pieczy zastępczej, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków

wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów seniora, domów pomocy społecznej,
senior plus itd.).
Numery infolinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie:
58 676 51 56 oraz 58 676 51 51
a także:
694 915 004, 697 971 866, 508 966 736, 693 661 026
W interwencyjnych przypadkach (codziennie godzinach 7.45 -18) można dzwonić na infolinię 58 30 77 565 - Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku.
10.
Oznaczenie budynków:
Prosimy o sprawdzenie, czy budynki, w których Państwo przebywacie, są odpowiednio oznaczone
(czy dobrze widoczny jest numer budynku).
11.
Program Szczepień Ochronnych – odroczenie szczepień:
Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Minister Zdrowia
oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii,
medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień
obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do dnia 18 kwietnia
2020 r. Zalecenie ma na celu ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach.
Szczepienie może być wykonane w sytuacji zaistnienia uzasadnionych przesłanek medycznych –
lekarz opiekujący się dzieckiem powinien podjąć wówczas indywidualną decyzję.
Szczepienia w oddziałach noworodkowych oraz szczepienia poekspozycyjne powinny być
prowadzone na dotychczasowych zasadach.
Powiatowe stacje sanitarno–epidemiologiczne powinny wydawać szczepionki bez ograniczeń
i na zasadach dotychczasowej dystrybucji.
12.
Odpady komunalne powstające podczas kwarantanny.
Zgodnie ze stanowiskiem GIS, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była
narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych
i wysoce zakaźnych. Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach
zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.
ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY. PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ

