
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie 

z dnia 18 marca 2022 roku 
 
w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu Pomocy Społecznej  
w Koninie 
Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Koninie oraz na podstawie § 
11 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie, od 17 maja 
2021 r. zarządza się co następuje: 
 
 
§ 1 
Wyjścia i Wyjazdy  
Zaszczepieni  co najmniej dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej w Koninie od dnia 18 marca 2022 r. do odwołania będą mogli 
opuszczać teren placówki zachowując poniższe zasady: 
1. Wyjście z placówki należy każdorazowo zgłaszać pracownikom socjalnym 

i pracownikowi portierni. 
2. Potrzebę wyjazdu należy zgłosić pracownikowi socjalnemu, Kierownikowi Działu 

Opiekuńczo - Wspomagającego lub osobie go zastępującej na minimum 2 dni przed 
planowanym terminem wyjazdu. 

3. Wyjście i wyjazdy osób niesamodzielnych odbywają się zawsze pod opieką 
wyznaczonego pracownika Domu. 

4. Mieszkaniec zobowiązany jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego,  
w szczególności: 

a) przebywania w miejscach zamkniętych w maseczce zakrywającej usta i 
nos (poza terenem Domu) 

b) utrzymywania odległości 1,5m – 2m od innych osób 
c) unikania dotykania oczu, nosa i ust 
d) podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub 

chusteczką 
e) częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody lub dezynfekowania rąk 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%) 
5. Mieszkańcy samodzielnie opuszczający Dom po powrocie są zobowiązani do 

poddania się czynnościom higieniczno-dezynfekującym. 
6. Mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po terenie Domu i zielonym terenie 

przyległym bez ograniczeń w godzinach od 7.00 do 19.00. 
7. Produkty zakupione przez Mieszkańców pozostają w portierni Domu do czasu, aż 

nie zostaną zdezynfekowane. 



 
  § 2 

Mieszkańcy Domu zaszczepieni trzema dawkami szczepionki przeciw COVID-19 mogą 
korzystać z urlopowania pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu 
sanitarnego na następujących zasadach: 

1. Potrzebę urlopowania należy zgłosić pracownikowi socjalnemu, Kierownikowi 
Działu Opiekuńczo - Wspomagającego lub osobie go zastępującej na minimum 
5 dni przed planowanym terminem urlopowania. 

2. Mieszkaniec oraz osoby u których będzie on przebywał w trakcie trwania urlopu  
są zobowiązane do złożenia oświadczenia o przestrzeganiu reżimu sanitarnego. 

3. Mieszkaniec oraz osoby u których będzie przebywał podczas urlopowania sami 
sobie zapewniają środki ochrony osobistej. 

4. Mieszkańcy powracający z urlopów wykazujący objawy przeziębienia będą 
odizolowani od innych osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w 
Koninie, przez 7 dni będą przebywać w izolatce chyba, że okażą się ujemnym 
testem na COVID – 19. 

§ 3 
Zakupy dla Mieszkańców nie opuszczających terenu Domu realizowane są przez 
wyznaczonych pracowników Domu. 
 
§ 4 
Odwiedziny bezpośrednie mieszkańców przez rodzinę, znajomych będą możliwe pod 
warunkiem, że odwiedzający potwierdzi przyjęcie co najmniej dwóch dawek szczepionki 
przeciw COVID-19.  
 W przypadku osób niezaszczepionych nadal wizyty będą odbywać się w szczególnym 
reżimie sanitarnym przez szybę z pleksy na terenie Domu. 
 
Odwiedziny dla osób zaszczepionych odbywać się będą na następujących zasadach: 
1. Spotkania z bliskimi odbywać się będą na terenie DPS. 
2. Termin i godzina wizyty musi być każdorazowo ustalana z pracownikiem portierni, 

który prowadzi ewidencję odwiedzin. Możliwe przedziały godzinowe to: godz. 9.00 - 
11.00 lub 15.00 - 17.00 (w godzinach 11.00 - 15.00 odbywać się będzie dezynfekcja 
miejsca spotkań). 

3. Osoby odwiedzające przychodzą na umówioną godzinę i zgłaszają się do 
pracowników portierni Domu. Maksymalny czas wizyty to 1 godzina. 

4. Spotkania będą organizowane w kawiarni Domu poza pokojami mieszkalnymi DPS’u, 
lub w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych na terenach zielonych 
przyległych do Domu. Podczas odwiedzin w przypadku chęci opuszczenia terenu 
Domu, należy zgłosić fakt portierni i wskazać przypuszczalny czas powrotu.  



5. Do jednego mieszkańca mogą przyjść w odwiedziny równocześnie maksymalnie 
4 osoby pełnoletnie. 

6. Każdy odwiedzający zobowiązany jest posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce. 
Przez cały czas wizyty odwiedzający muszą mieć założoną maseczkę. 

7. Odwiedzający są zobowiązani do wypełnienia ankiety osoby odwiedzającej 
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Koninie i podania swoich danych 
osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz 
złożyć oświadczenie o  zaszczepieniu co najmniej dwoma dawkami szczepionki 
przeciw COVID -19 (załącznik nr 2 do zarządzenia).  

8. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w czasie wizyty musi zostać bezwzględnie 
zachowany dystans 1,5 m – 2 m. 

9. Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia przez odwiedzających na pozostały 
teren Domu, w tym bezwzględny zakaz wchodzenia do pokoi mieszkalnych. 

 
§ 5 
Mieszkańcy niezaszczepieni trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 podlegają 
izolacji i 7 dniowej kwarantannie w przypadku samowolnego opuszczenia placówki, 
a powyżej opisane wyjazdy, wyjścia, urlopowania nie są możliwe za wyjątkiem sytuacji 
zdrowotnych.  
 
§ 6 
Zobowiązuje się pracowników portierni Domu do wezwania Policji w przypadku, kiedy 
zaistnieje sytuacja powrotu do DPS’u nietrzeźwego Mieszkańca Domu, który odmówi 
wykonania czynności z § 1 pkt. 5 i 7 tj. poddania się czynnościom higieniczno-
dezynfekującym i zdezynfekowania zakupów. 
 
§ 7 
 
Traci moc zarządzenie nr 11/2021Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koninie z dnia 
21 września  2021 roku w sprawie opuszczania przez mieszkańców terenu Domu 
Pomocy Społecznej w Koninie 

§ 8 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Opiekuńczo - 
Wspomagającego. 
 
§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2022 roku. 


