
Zarządzenie Nr OR.0050.20.2021
Wójta Gminy Turawa

z dnia 24.02.2021 r.

W sprawie powołania telefonicznego punktu  zgłoszeń potrzeb transportowych oraz
informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2

oraz powołania koordynatora  punktu

Na  podstawie  art.  31  i  art.  33  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie  gminnym
(Dz.U.2020r.poz.713 z późn.zm.) w związku z Decyzją Wojewody Opolskiego nr 1/967.9.64/2021 z
dnia 12 stycznia 2021 zmienioną Decyzją Wojewody Opolskiego nr 2/967.9.64/2021/zm. z dnia 14
stycznia  2021 r.  zmienioną  Decyzją    Wojewody Opolskiego    nr  3/967.9.64/2021/zm.  z  dnia
11 luty 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję  telefoniczny  punkt  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz  informacji  o  szczepieniach
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (infolinia) pod wskazanymi numerami telefonu:
-  77  42  12  229  numer  telefonu  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Turawie
(GOPS w Turawie), czynny w godzinach 7.00-15.00;

§ 2

Powołuję  Panią Małgorzatę Kasztelan na  Koordynatora  telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych oraz informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 3

Do zadań koordynatora  telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 należy:

1) prowadzenie   telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz  informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2;

2) koordynowanie  pracy   telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz
informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

3) koordynacja transportu osób z terenu Gminy Turawa, mających trudności w samodzielnym
dotarciu do  punktu szczepień 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 punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100
tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

4) promocja szczepień wśród mieszkańców Gminy Turawa;



§ 4

Do  obsługi  telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz  informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powołuję:

1) Panią  Małgorzatę Kasztelan- Koordynator  telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb trans-
portowych oraz informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

2) Panią  Katarzynę  Gryc  -Referent  ds.  obsługi  administracyjnej  i  wydawania  zaświadczeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie

3) Panią  Gabrielę  Panicz  -  Opiekunka  środowiskowa  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Turawie

4) Panią  Katarzynę  Brycką  -  Opiekunka  środowiskowa  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Turawie

5) Panią Mirosławę Olejnik – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Turawie

§ 5

Wykonanie  zarządzenie   powierza  się  koordynatorowi  telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb
transportowych oraz informacji  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 13.01.2021 r.

Wójt Gminy Turawa

                  Dominik Pikos


