
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 

WÓJTA GMINY KURÓW 

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

w sprawie podjętych działań w gminie Kurów w związku z sytuacją kryzysową w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVIT 19 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 19 ust. 1, 2 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 

roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz 1398 z późn. zm.), art. 14 ust. 5, art. 

19, art. 32, art. 33 a ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1372 z późn. zm. ) w związku z sytuacją kryzysową wpływającą negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz potrzebą ochrony infrastruktury krytycznej 

obejmującej systemy zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków, ochronę zdrowia, ratownictwo 

oraz zapewnienie ciągłości administracji publicznej zarządzam: 

§ 1. 1. Zamknięcie do odwołania biura Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie 

oraz wprowadzenie obsługi interesantów do sytuacji awaryjnych. Pozostałą obsługę 

interesantów telefonicznie pod nr tel. 81 880 88 03, 577 221 279 lub mailowo: 

zuk.kurow@mbnet.pl.  

2. Ustalenie planu awaryjnego dla zakładu na wypadek objęcia kwarantanną polegającego na 

zatrudnieniu w trybie dyżuru dla ujęć wody i oczyszczalni emerytów ZUK Sp. z o.o. 

posiadających umiejętności w obsłudze urządzeń oraz podpisanie porozumień z podobnym 

zakładem świadczącym usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.  

W przypadku skażenia wody uruchomić przyjęte plany ratownicze. 

 

§ 2. Na podstawie § 4 statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kurowie w celu zapewnienia potrzeb zbiorowych oraz zminimalizowania zagrożenia 

zamknięcia placówki i objęcia pracowników kwarantanną wprowadzenie do odwołania zasad 

kontaktu pacjenta z SP ZOZ w Kurowie stanowiących załącznik nr 1. Ustalenie planu 

awaryjnego dla zakładu na wypadek objęcia kwarantanną polegającego na braku 

bezpośredniego kontaktu pomiędzy placówkami w Kurowie i Klementowicach oraz możliwe 

ograniczenie planowanych szczepień i bilansów. 

 

§ 3. 1. W związku z prowadzeniem przez ochotnicze straże pożarne ratownictwa 

medycznego, ratownictwa technicznego, w szczególności na drogach; ewakuacji 

poszkodowanych lub zagrożonych ludzi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ratowników  

w związku z możliwością kontaktu z osobą zakażoną wprowadzenie zaostrzonych zasad 

ochrony osobistej ratowników poprzez używanie w akcjach resystutacyjnych wyłącznie 

jednorazowych maseczek, dokonywania systematycznego odkażania sprzętu oraz 

wykonywania dezynfekcji osobistej środkami odkażającymi.  

2. Zadanie powierzyć do realizacji Naczelnikom OSP. 

 

§ 4. 1. Ograniczenie w Urzędzie Gminy Kurów, Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie 

bezpośredniej obsługi interesantów. Wyznaczenie trybu obsługi spraw możliwych do 
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załatwienia w drodze teleinformatycznej. Ustalenie planu awaryjnego dla urzędów na 

wypadek objęcia kwarantanną polegającego na skierowaniu części załogi w szczególności 

zastępcę wójta, zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w tryb pracy zdalnej. 

Przygotowanie do ewentualnego podjęcia przez wójta upoważnień umożliwiających ciągłość 

administracji publicznej; 

 

2. Wykonywanie przez komórkę organizacyjną systematycznej oceny występującego 

zagrożenia epidemiologicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo publiczne, kierowanie 

monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie  

gminy, wykonywanie zapisów planu zarządzania kryzysowego; 

 

3. Wstrzymanie przyjmowania osobistego interesantów przez wójta w wyznaczonych 

regulaminem godzinach. 

 

§ 5. Podawanie do publicznej wiadomości poprzez komunikaty aplikacji „BLISKO”, SMS, 

Internet, ogłoszenia wywieszane na tablicach w sposób zwyczajowo przyjęty, parafie, 

jednostki pomocnicze aktualnej sytuacji o zagrożeniu w szczególności komunikatów 

podawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, 

 

§ 6. Realizację Zarządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maca 2020 r. w sprawie 

zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa 

lubelskiego, 

 

 § 7. Przedłożenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, OSP informacji  

o potrzebach na środki dezynfekcyjne oraz liczby absencji pracowników. 

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam podmiotom wskazanym w zarządzeniu Nr 20/2020 

Wójta Gminy Kurów. 

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



                                                       Zał. Nr 1  

do Zarządzenia Nr 21/2020 

Wójta Gminy Kurów  

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

Zasady kontaktu pacjenta z SPZOZ Kurów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania 

się infekcji grypowych w tym korona wirusa 

 

DO ODWOŁANIA W SP ZOZ W KUROWIE obowiązują zasady: 

1. Pacjenci powinni unikać OSOBISTYCH wizyt w Ośrodku Zdrowia. 

2. We wszystkich sprawach można kontaktować się TELEFONICZNIE z Rejestracją  

  tel. (81) 88 11 137 lub (81) 88 11 140, 669 848 770, 669 848 771. 

3. Osoby wymagające konsultacji z Lekarzem zostaną umówione na PORADĘ przez 

telefon, podczas której Lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty. 

4. Recepty można zamawiać TELEFONICZNIE. 

5. KODY PIN REALIZACJI RECEPT otrzymają Państwo TELEFONICZNIE. 

 

Wprowadzenie i przestrzeganie tych zasad jest NIEZBĘDNE dla zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz ciągłości funkcjonowania Ośrodka Zdrowia. 

To czas abyśmy byli odpowiedzialni i myśleli o zdrowiu i bezpieczeństwie swoim i innych. 

 


