
Zarządzenie  nr  21.2021
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób
mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie

oraz utworzenia infolinii.

Na podstawie art.  30 ust.  1 i  art.  33 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,  o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11h, ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020
roku  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021(2)
z dnia 14 stycznia 2021 r., 

zarządza się, co następuje:

§ 1.
Osobą odpowiedzialną za organizację transportu osób uprawnionych i obsługę telefonicznego punktu
zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
jest inspektor ds. zarządzania kryzysowego – Pani Agnieszka Brzęczek.

§ 2.
Zorganizowanie w Urzędzie Gminy Przystajń telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych
oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.
Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu
(34) 319-11-53/54 wew. 112, w godzinach od 15.30 – 16.00 – pod numerem 572-228-903.

§ 3.
Do  zadań  osoby  odpowiedzialnej  za  organizację  transportu  do  punktu  szczepień,  należy
w szczególności:

1) organizacja i koordynacja dowozów do punktu szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
a) osób  niepełnosprawnych,  tj.  posiadających  aktualne  orzeczenie  o  niepełnosprawności

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osób  mających  obiektywne  i  niemożliwe  do  przezwyciężenia  we  własnym  zakresie

trudności  w  samodzielnym  dotarciu  do  najbliższego  miejsca  zamieszkania  punktu
szczepień,  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Przystajń,  zwanych  dalej  osobami
uprawnionymi.

2) organizacja  i  koordynacja  działania  infolinii  do  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz
informacja przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

§ 4.
1) Realizacja  transportu  jest  możliwa  po  przekazaniu  osobie  odpowiedzialnej  za  organizację

transportu, niezbędnych danych do organizacji transportu osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, datę i numer orzeczenia;
b) termin ustalonego szczepienia (data i godzina) w punkcie szczepień.

2) Osoba uprawniona składa oświadczenie stwierdzające, że nie ma możliwości samodzielnego
dotarcia do punktu szczepień lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

3) Transport  odbywa  się  z  zachowaniem wymagań  przeciwepidemicznych  oraz  odpowiedniej
opieki  wobec  osób  tego  wymagających  zgodnie  z  wytycznymi  Głównego  Inspektora
Sanitarnego.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przystajń

       Henryk Mach


