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KOMUNIKAT
z dnia 11 marca 2020 roku

Burmistrza Pyrzyc
Drodzy Mieszkańcy,
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa proszę zachować spokój i przestrzegać
zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Na chwilę obecną Gmina Pyrzyce nie otrzymała
żadnych specjalnych zaleceń sanitarnych ze strony Sanepidu lub innych służb. Jesteśmy w stałym
kontakcie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego oraz
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Pyrzyckiego, a dotychczas podjęte
działania mają charakter prewencyjny.
Zwracam się z apelem o otoczenie szczególną opieką osób starszych, z obniżoną odpornością,
którym towarzyszą inne choroby, aby unikały dużych skupisk ludzi i szczególnie dbały o siebie.
W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w
leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.
W zakresie załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zachęcam do kontaktu
telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej- adresy e-mailowe dostępne są na stronie
internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce ,,Kontakt”, elektronicznej skrzynki
podawczej ePUAP. oraz do rezygnacji z płatności gotówkowych na rzecz płatności kartą płatniczą
lub przelewem. W załączeniu wykaz telefonów.
Zostały odwołane wszystkie imprezy kulturalno-sportowe, wydarzenia, zajęcia, spektakle i pokazy
filmów. Zmienione zostaną terminy imprez zaplanowanych w miesiącu marcu b.r. tj.: PYRZYCKA
SZYBKA DYCHA FIEGE, GMINNY DZIEŃ KOBIET.
Zalecam, aby każdy organizator spotkania, dysponent miejsca do spotkań grupowych,
rozważył, kwestie należytego zapewnienia działań ochronnych, a w przypadku uznania, że
istnieje podwyższone ryzyko, odstąpił od zorganizowania takiego spotkania.

Drodzy Państwo,
nie bagatelizujmy żadnych symptomów, które mogłyby wskazywać na zarażenie koronawirusem.
Często myjmy ręce używając mydła i wody, a jeśli nie mamy do nich dostępu to używajmy płynów,
żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Podczas kaszlu i kichania zakrywajmy usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką, którą trzeba później natychmiast wyrzucić. Zachowujmy też co najmniej 1
metr odległości między sobą a osobami, które kaszlą, kichają i mają gorączkę. Unikajmy też
dotykania oczu, nosa i ust. Używajmy maseczek tylko wtedy, gdy mamy objawy ze strony układu
oddechowego ( kaszel lub kichanie), gdy podejrzewamy u siebie infekcję koronawirusem lub
opiekujemy się osobą z podejrzeniem takiej infekcji. W przeciwnym razie nie zaleca się używania
maseczek na twarzy przez zdrowych ludzi.
Jeżeli masz objawy, mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, czyli gorączkę
powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, lub:
1. w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie
albo przebywałaś w regionie podwyższonego ryzyka,
2. pracowałeś lub odwiedziłeś placówkę opieki zdrowotnej, w której przebywali pacjenci
podejrzani o zakażenie koronawirusem, skontaktuj się z niżej wymienionymi placówkami:
- Powiatową Stacją Sanepid w Pyrzycach – telefony alarmowe 694 493 761 lub 698 642 431.
- Infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590,
lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego:
• Koszalin, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul.T. Chałubińskiego 7,
dyżurka lekarzy tel. 94 34 88 458
• Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Arkońska 4,
tel. 91813 94 43, 91 813 94 56, 91 813 94 59
• Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Kołobrzeska 44,
dyżurka pielęgniarek tel. 261 47 29 12
Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które
znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl
www.gov.pl/koronawirus. Dalsze działania będą uzależnione od decyzji rządu. Jednocześnie
apeluję do mieszkańców, aby stosować się do zaleceń wydawanych przez Państwowy Inspektorat
Sanitarny oraz na bieżąco śledzić komunikaty wydawane w tym zakresie. Mam świadomość
powagi sytuacji. Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Będę Państwa na bieżąco informować o
wszystkich zaleceniach Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego.
Dodatkowo wszystkie bieżące komunikaty i informacje dostępne są na stronie
https://www.pyrzyce.um.gov.pl/aktualnosci,
portalu
społecznościowym
gminy
Pyrzyce
www.Facebook.com/GminaPyrzyce. Informacje uzyskać można również telefonicznie poprzez
kontakt z pracownikami ds. Zarządzania Kryzysowego: Kazimierzem Jaborowskim
( tel 609 867 938 ), Michałem Maduzią Komendantem Straży Miejskiej w Pyrzycach
( tel. 609 461 228 ) oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach Anetą
Wojcieszek ( tel 91 5611 150), Agnieszką Gajewską – Kuca ( tel 662 027 400).
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