
Zarządzenie nr 26/2020 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie zasad obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

 Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 878) oraz § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kwidzynie  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce  

o zdrowie obsługujących mieszkańców i pracowników wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

§ 2 

1. Bezpośrednia obsługa interesantów dokonywana będzie wyłącznie w wyznaczonym do tego pokoju 

na parterze budynku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00).   

2. Wejście do budynku będzie zamknięte do odwołania. 

3. Osoby, których sprawa wymaga osobistego stawiennictwa informują o swoim przybyciu  

do Ośrodka naciskając przycisk dzwonka znajdujący się przy głównym wejściu do budynku  

lub dzwoniąc na numery telefonu MOPS. 

4. W czasie godzin pracy MOPS interesanci będą wpuszczani do budynku pojedynczo.  

5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała zdezynfekować ręce i mieć założoną 

maseczkę zakrywającą usta i nos. 

6. Interesanci mogą w dalszym ciągu składać dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej przy 

wejściu od strony parkingu. 

7. Dokumenty składane osobiście do MOPS oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostaną 

rzeczywistą data wpływu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie. 

8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadomieni telefonicznie przez 

merytorycznego pracownika MOPS. 

§ 3 

1. Interesanci mogą kierować korespondencję do MOPS w Kwidzynie pocztą tradycyjna  

lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę ePUAP, e mail. 

§ 4 

1. Zobowiązuję Kierownika MOPS do zapoznania z treścią zarządzenia wszystkich pracowników 

oraz do stałego nadzoru w wydziałach nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad. 

2. Zobowiązuje wszystkich pracowników MOPS w Kwidzynie do bezwzględnego stosowania  

się do zapisów zarządzenia. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia polecam koordynatorom zespołów oraz osobom zajmującym samodzielne 

stanowiska pracy. 

§ 7 

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia publikowanego na 

stronie internetowej www.mopskwidzyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie 

ogłoszenia w siedzibie MOPS w Kwidzynie. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


