KORONAWIRUS

Urząd Gminy Szemud oraz GPK Szemud
z ograniczonym dostępem dla interesantów
od 1 września 2020 r.
DO ODWOŁANIA
Szanowni Państwo,
Pomimo trwającej od kilku miesięcy próby utrzymania dotychczasowego sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Szemud oraz Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Szemud Sp. z o.o., w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2
oraz ostatnim wzrostem zachorowań
w województwie pomorskim i powiecie
wejherowskim, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zmuszeni jesteśmy,
na podstawie §21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.),
do profilaktycznego zamknięcia - od dnia
1 września 2020 r. do odwołania - Urzędu Gminy Szemud oraz GPK Szemud dla
bezpośredniego dostępu interesantów
(tzn. przestawienia na pracę w trybie
wewnętrznym), z wyłączeniem spotkań
uprzednio umówionych, dotyczących zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, o przedmiocie objętym
wykazem określonym w §21 ust. 4 ww.
rozporządzenia. Do zadań tych zalicza się
w szczególności sprawy z zakresu:
• rejestracji stanu cywilnego;
• ewidencji ludności i dowodów osobistych;
• pomocy społecznej;
• ś wiadczenia usług komunalnych;
• administracji architektoniczno-budowlanej;
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•o
 chrony środowiska;
•p
 rzebudowy lub remontu infrastruktury
telekomunikacyjnej istniejącej w pasie
drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej
w pasie drogowym drogi publicznej,
udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi
publicznej w celu umieszczenia w nim
infrastruktury telekomunikacyjnej lub
prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przypominamy, iż dopuszczalna liczba
interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie
może być większa niż 1 osoba na jedno
stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób
realizujących zadania w zakresie obsługi
interesantów, z wyłączeniem:
• dziecka do ukończenia 13. roku życia;
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
• osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
• osoby wymagającej pomocy tłumacza;
• innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Szemud zaleca się kontakt:
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• z Urzędem Gminy Szemud za pośrednictwem:
1) p
 oczty tradycyjnej: Urząd Gminy
Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217
Szemud;
2) poczty elektronicznej:
kancelaria@szemud.pl;
3) elektronicznej skrzynki podawczej
e–PUAP;
4) s krzynki na korespondencję przychodzącą, wystawionej w godzinach pracy urzędu przed wejściem
głównym;
5) telefonu: 58 676 44 23
6) faksu: 58 676 44 26
• z GPK Szemud za pośrednictwem:
1) p
 oczty tradycyjnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud
Sp. z o.o., ul. Szkolna 5,
84-217 Szemud
2) poczty elektronicznej:
sekretariat@gpkszemud.pl
3) telefonu: 6
 05 126 026
58 676 10 86
Jednocześnie uprasza się wszystkich
o powstrzymanie się do czasu odwołania
zagrożenia od bezpośredniego kontaktu
z Urzędem Gminy Szemud lub GPK Szemud celem załatwiania spraw, które nie
mają charakteru pilnego.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Przepraszamy za utrudnienia.
Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy Szemud

www.szemud.pl
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Różnice w regionalnych obostrzeniach dla
powiatów czerwonych i żółtych
Organizacja kongresów
i targów
Obecnie jest dopuszczalne:
1) p
 od warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż
organizowane na otwartym powietrzu:
przedstawień, spektakli, projekcji filmów
lub nagrań wideo – także pod warunkiem
udostępnienia ich widzom lub klientom
nie więcej niż połowy liczby miejsc;

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - bez zmian
2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2
powierzchni dostępnej dla uczestników,
widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie
ma ograniczenia 150 osób.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 1 os. na 4 m2

Wydarzenia sportowe
Obecnie:
1. P
 iłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co
drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50%
liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. S
 port, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin
i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych)
może uczestniczyć nie więcej niż 250
uczestników jednocześnie, nie licząc osób
zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych
musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby
miejsc. Poza obiektami sportowymi bez
publiczności.
3. Sport na basenach - co drugie miejsce
na widowni, w rzędach naprzemiennie,
w przypadku braku wyznaczonych miejsc
na widowni przy zachowaniu odległości
1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby
miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, klubach i centrach
fitness i w zakresie organizacji obozów
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sportowych zajęcia odbywały się tak,
aby udostępniono publiczności co drugie
miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej
niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla
publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu
sportowego są obowiązane do dezynfekcji
rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa Czerwona
- Bez publiczności
Strefa Żółta - 25% widowni

Strefa Żółta - 25% publiczności
3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba
widzów, słuchaczy, zwiedzających lub
uczestników była nie większa niż 1
osoba na 5 mkw,
b) z achowania odległości co najmniej
2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla
publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze,
zwiedzający lub uczestnicy realizowali
obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość
nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - limit 100 osób

Wydarzenia kulturalne

Gastronomia

Odbywają się:
1. w
 pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby
miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) z apewnienia, aby widzowie, słuchacze,
zwiedzający lub uczestnicy realizowali
obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą
zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez
nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
2. n
 a obiektach sportowych na otwartej
przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na
widowni, w rzędach naprzemiennie,
w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni przy zachowaniu
odległości 1,5 m, z tym że nie więcej
niż 50% liczby miejsc przewidzianych
dla publiczności,
b) z apewnienia, aby widzowie, słuchacze,
zwiedzający lub uczestnicy realizowali
obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona - zakaz
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Strefa Czerwona
- 1 osoba na 4 m2
Strefa Żółta
- 1 osoba na 4 m2

Działalność hotelarska,
aquaparki i baseny
Działalność hotelarska:
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem
działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,
basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Aquaparki i baseny:
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
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Wesołe miasteczka,
parki rozrywki lub parki
rekreacyjne
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna
liczba osób korzystających była nie większa
niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego
miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Zgromadzenia

Transport zbiorowy

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej
150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Obecnie pojazdem można przewozić tyle
osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 5
 0 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji
techniczno-ruchowej dla danego typu
środka transportu albo pojazdu, przy
jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - bez zmian

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 1 osoba na 10 m2

Siłownie
Na siłowniach, klubach i centrach fitness
i w zakresie organizacji obozów sportowych
zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na
widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m,
z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc
przewidzianych dla publiczności.

Strefa Czerwona
- 1 osoba na 10 m2
Strefa Żółta - 1 osoba na 7 m2

Kina
Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa Czerwona
- 25% publiczności
Strefa Żółta - 25% publiczności

Sanatoria,
rehabilitacja, uzdrowiska
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z
materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo
leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - bez zmian
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Kościoły
Obecnie
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się
w kościele, to jest obowiązek zakrywania
ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa Czerwona
- 50% obłożenia budynku
(kościoła) lub innego obiektu
kultu religijnego + obowiązek
zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian
2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na
zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta
i nos (z wyłączeniem osób sprawujących
kult).

Strefa Czerwona
- 150 osób na zewnątrz +
obowiązek zakrywania
ust i nosa (niezależnie od
dystansu)
Strefa Żółta - bez zmian

Wesela, uroczystości
„rodzinne”, imprezy,
spotkania towarzyskie
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi.
Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich
rodzaju:
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi.
Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona
- 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta
100 osób, z wyjątkiem obsługi
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Strefa Czerwona
- 50% liczby miejsc siedzących
albo 30% liczby wszystkich
miejsc siedzących i stojących
określonych w dokumentacji
technicznej lub dokumentacji
techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu
albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku
transportu albo pojeździe co
najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy
lokalne w ramach obszaru
czerwonego
Strefa Żółta - bez zmian

Maski
Obecnie jest obowiązek:
1) w
 środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba,
że będzie zachowna odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego,
w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej
przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na
stan zdrowia.

Strefa Czerwona
wszędzie maski w przestrzeni
publicznej
Strefa Żółta - bez zmian

#kryjryj
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Handel

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie jest obowiązek noszenia przez
klientów podczas zakupu towarów lub usług
rękawiczek jednorazowych lub stosowania
środków do dezynfekcji rąk.

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Poprawa kondycji
fizycznej
(ujęta w PKD w podklasie 96.04.Z)
Obecnie pod warunkiem realizowania przez
widzów lub klientów obowiązku zakrywania
ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań
wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż
połowy liczby miejsc.

Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta
- 25% publiczności

14

|

Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Salony kosmetyczne,
fryzjerskie i tatuażu
Obecnie jest obowiązek noszenia przez
klientów podczas zakupu towarów lub usług
rękawiczek jednorazowych lub stosowania
środków do dezynfekcji rąk.

Strefa Czerwona - bez zmian

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) p
 o każdej operacji lotniczej z osobą
chorą albo z podejrzeniem zakażenia
chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej
z pasażerami trwającej co najmniej 6
godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz
odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę
państwową w celu udania się do swojego
miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian

Strefa Żółta - bez zmian

Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek:
1) z apewnienia płynów do dezynfekcji rąk
na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
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DANE EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE
ZACHOROWAŃ NA COVID-19
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
DANE EPIDEMIOLOGICZNE
DOTYCZĄCE
ZACHOROWAŃ
NA COVID-19 W WOJEWÓDZTWIE
Stan
na
25.08.2020
POMORSKIM - STAN NA 25.08.2020 r.
Liczba
potwierdzonych
zachorowań COVID-19

Liczba zgonów

Liczba
wyzdrowień

2198

44

823

Hospitalizacja

69

Przypadki prawdopodobne
Liczba zachorowań

1

Liczba zgonów

Liczba wyzdrowień

1

0

Liczba potwierdzonych zachorowań w województwie pomorskim w okresie
od 14 marca do 25 sierpnia 2020 r.

Izolacja pozaszpitalna

1262

RAZEM

212 (131)*

Zachorowania na COVID-19 pracowników medycznych
szpitale
POZ i AOS
domy opieki

106 (62)*

32 (19)*

47 (45)*

inni

27 (5)*

* - wyzdrowienia

Liczba zachorowań w powiatach

Liczba wyzdrowień w powiatach

Zgony – 44 (powiat wejherowski - 27, Gdańsk -12, powiat pucki - 3,
powiat sztumski -1, powiat kartuski - 1)

Liczba osób objętych
nadzorem
epidemiologicznym

Liczba badań
w kierunku SARS-CoV-2

1141

Liczba osób objętych
kwarantanną na podstawie
decyzji PPIS

3086

166134a)

Liczba badań w ciągu
ostatnich 24 h

2207b)

a) liczba badań zaraportowana bezpośrednio przez laboratoria z terenu województwa pomorskiego do Ministerstwa Zdrowia b) Liczba wykonanych badań
odpowiada ilości dostarczonych próbek
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