Raport Burmistrza Chełmka na temat sytuacji w gminie Chełmek
w związku z koronawirusem
Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy tydzień funkcjonowania w szczególnych warunkach w związku
z ogłoszoną epidemią koronawirusa (COVID-19) na terenie Naszego kraju.
Przed nami trudny czas i praktyczny egzamin z odpowiedzialności za naszych bliskich,
sąsiadów i całą naszą wspólnotę. Dlatego apeluję do Państwa o przestrzeganie reżimu, który
nakłada na nas Sanepid i Ministerstwo Zdrowia.
Przestrzeganie prostych reguł z zakresu higieny, odległości, nie gromadzenia się w większe
skupiska znacznie ograniczą rozprzestrzenianie się koronawirusa. Szczególnie trudny czas czeka
nas w gospodarce, tej w skali dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm, świadczących różne usługi.
Jako Burmistrz wspólnie z Radnymi deklaruję podjęcie działań, które będą wspierać
podmioty gospodarcze, jednak nasze możliwości są mocno ograniczone. Czekamy na praktyczne
decyzje – ustawy proponowane przez Rząd w ramach „tarczy antykryzysowej”. Przyjęcie ustaw
przez Sejm i Senat, wskaże samorządom obszary niezbędnej pomocy, której musimy Państwu
udzielić.
Podjąłem decyzję o odwołaniu Dni Chełmka, które miały odbyć się w maju, dokonujemy
analizy wydatków inwestycyjnych pod kątem ich ograniczenia. Pozyskane w ten sposób środki
przeznaczymy na wsparcie dla podmiotów gospodarczych, służby zdrowia i mieszkańców
na dodatkowe świadczenia społeczne. Jestem przekonany, że przy stanie pełnej mobilizacji
i dyscypliny możemy przetrwać ten trudny czas i pokonać epidemię.

Poniżej przedstawiam Państwu raport o sytuacji na terenie gminy Chełmek.
Informacja z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu.
W chwili obecnej 29 osób na terenie gminy Chełmek objętych jest kwarantanną w związku ich
powrotem do kraju. Osoby te objęte są pomocą sąsiedzką i rodzinną. Na dzień dzisiejszy na terenie
Naszej gminy nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem.
Informacja z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.
Ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, pracowników oraz szczególną sytuację
epidemiologiczną zostały wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.
1. REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE.
2.

PORADNIE POZ DLA DOROSŁYCH I DZIECI realizują świadczenia w trybie teleporad w ramach
których można otrzymać:
zalecenia, e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, sugestie bezpośredniej wizyty w przychodni lub
kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
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Tylko w sytuacjach wymagających badania fizykalnego, po wcześniejszej telefonicznej
konsultacji z lekarzem będzie możliwe wejście na teren placówki.
Teleporady udzielane są wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania
na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
W uzasadnionych przypadkach lekarz wyznacza pacjentowi termin na osobistą wizytę
w przychodni.
3.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE realizują świadczenia w trybie teleporad w ramach których
można otrzymać:
zalecenia, e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, sugestie bezpośredniej wizyty w przychodni lub
kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność. Tylko
w sytuacjach wymagających badania fizykalnego, po wcześniejszej telefonicznej konsultacji
z lekarzem będzie możliwe wejście na teren placówki.

Teleporady udzielane są wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania
na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
W uzasadnionych przypadkach lekarz wyznacza pacjentowi termin na osobistą wizytę
w przychodni.
4.

REHABILITACJA AMBULATORYJNA oraz OŚRODEK DZIENNY zamknięte do odwołania.

5.

STOMATOLOGIA PRZYJMUJE WYŁĄCZNIE PACJENTÓW BÓLOWYCH - W STANIE NAGŁYM pozostałe przyjęcia zostały odwołane.
WYMAGANY wcześniejszy kontakt telefoniczny 33 846 14 32.

6.

PLANOWE BADANIA USG NIE BĘDĄ WYKONYWANE DO ODWOŁANIA.

7.

PORADNIA MEDYCYNY PRACY ZAMKNIETA DO ODWOŁANIA.

8.

LABORATORIUM WYŁĄCZNIE ZE WSKAZAŃ LEKARSKICH (stałe zlecenia, konieczność pilnej
konsultacji).

9.

GABINET ZABIEGOWY dostępny jedynie dla pacjentów ze stałymi zleceniami.

10. BADANIA RTG TYLKO ZE WSKAZAŃ SPECJALISTY.
Telefoniczny kontakt do lekarza możliwy jest pod numerami telefonów:
1. PORADNIA LEKARZA POZ:
33 846 14 61, 33 846 11 69, 508 465 562.
2. PORADNIA DZIECIĘCA:
33 846 12 02.
3. PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
33 846 14 83.
Na drzwiach głównych budynku umieszczone są niezbędne informacje dla pacjentów dotyczące
możliwości skorzystania z usług medycznych SG ZOZ w Chełmku.
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Każda osoba wchodząca na teren przychodni (pacjent, pracownik) ma mierzoną temperaturę oraz
musi zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego celu płynem do dezynfekcji rąk.
Większość poradni specjalistycznych funkcjonuje w ramach Teleporady. Lekarz wyznaczonym
czasie wizyty kontaktuje się telefonicznie z pacjentem.
Każdy pacjent poradni specjalistycznej został poinformowany o możliwości skorzystania
z Teleporady lekarskiej bądź o odwołaniu wizyty i konieczności ustalenia nowego terminu.
Liczba osób przyjętych w ramach teleporad w okresie 16.03.2020 – 20.03.2020 r.:
PORADNIA LEKARZA POZ – 1 004, w tym 136 wizyty w gabinecie lekarza POZ,
PORADNIE SPECJALISTYCZNE – 150, w tym 51 wizyty w gabinecie lekarza specjalisty,
STOMATOLOGIA – 15 (pacjent bólowy),
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – 5 pacjentów,
POŁOŻNA POZ – 14 patronaży nowourodzonych dzieci w domu pacjenta,
Pielęgniarka POZ – 1 640 teleporady oraz wizyty bezpośrednie w domu pacjenta.
W celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie zakażania innych osób stosuj się do zaleceń
personelu medycznego.
WAŻNE! Jeżeli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do
przychodni, poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem
dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ograniczył bezpośrednią obsługę klientów. Nie wpływa to
w żaden sposób na rozmiar i termin udzielanej pomocy. Przyjmowanie wniosków o pomoc oraz
wypłata zasiłków odbywa się bez opóźnień. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
i pracowników, dyrektor Ośrodka prosi w miarę możliwości o kontaktowanie się w formie
elektronicznej lub telefonicznej, za pośrednictwem e-maila: mops@chelmek.pl oraz telefonów:
– dodatki mieszkaniowe
33 846 13 39,
– pomoc społeczna
33 846 20 47,
– świadczenia rodzinne
33 842 01 71.
Uruchomiono INFOLINIĘ 789 246 521 w sprawach pomocy społecznej dla osób odbywających
kwarantannę. Infolinia czynna jest codziennie w godzinach 7:30 – 19:00.
Wszelkie formy pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych udzielane są bez zmian.
Ograniczono liczbę usług opiekuńczych w środowiskach, w których osoby starsze lub
niesamodzielne posiadają rodzinę mogącą taką pomoc zapewnić. W pozostałych wypadkach
opiekunki środowiskowe zabezpieczają potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych.
Z uwagi na specyfikę działań Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni przygotowani są
na wypadek konieczności monitorowania potrzeb bytowych osób objętych kwarantanną.
Wszelkie informacje o rodzajach i zasadach pomocy świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej znajdują się na stronie www.mops.chelmek.pl
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INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
W przypadku osób będących w kwarantannie kontakt z pracownikiem socjalnym następuje
w drodze telefonicznej. Pracownik socjalny ustala sytuację osoby, w celu sprawdzenia możliwości
i konieczności objęcia wsparciem. Pomoc w formie niezbędnego ubrania, posiłku oraz pomoc
rzeczowa nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji
administracyjnej. Dostarczenie posiłku, niezbędnego ubrania oraz produktów żywnościowych nie
wymaga bezpośredniego kontaktu. Udzielenie pomocy psychologicznej następuje drogą
telefoniczną.
Grupą szczególnie narażoną na skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są osoby w podeszłym
wieku, w szczególności posiadające inne schorzenia przewlekłe, które powinny ograniczyć kontakty
z innymi osobami i w miarę możliwości pozostawać w domach. Prosimy mieszkańców o zwrócenie
szczególnej uwagi na sytuację osób starszych, w szczególności chorych i samotnych, pod kątem
zabezpieczenia ich potrzeb i w razie konieczności informować Ośrodek Pomocy Społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy.
Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje o działaniach podjętych
w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374):
 budynki MZGK w Chełmku sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 18 jak również Punkt Obsługi Klienta
przy ul. Żeromskiego 10 są dostępne wyłącznie dla pracowników,
 wprowadzono pomiar temperatury przed podjęciem pracy,
 zapewniono załodze środki dezynfekcyjne,
 wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl.
Wydział Wodociągów i Kanalizacji:
 czasowo zawieszamy i ograniczamy wszystkie zaplanowane prace remontowe, zaplanowane
budowy nowych przyłączy wod-kan, legalizację i wymianę wodomierzy, wydawanie
warunków technicznych,
 brygadę remontową podzielono na dwa zespoły nie mające kontaktu ze sobą,
 przez okres stanu zagrożenia epidemicznego wykonywane będą tylko prace związane
z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tzn.
wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej
wodociagi.chelmek@wp.pl lub telefonicznie 33 846 15 23.
Wydział Oczyszczania Miasta:
 zaprzestano przyjmowania nowych zleceń na opróżnianie szamba (realizowane są tylko
umowy stałe),
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zamknięto punkt selektywnej zbiórki odpadów,
planowana w kwietniu zbiórka odpadów wielkogabarytowych została odwołana. Zostanie ona
najprawdopodobniej przeprowadzona w czerwcu.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami realizowane będą zgodnie
z harmonogramem.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl lub telefonicznie 33 846-12-61.
Informacja ze szkół podstawowych i przedszkoli
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w szkołach
i przedszkolach zostały zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.
Od 25 marca 2020 r. w szkołach będzie organizowane nauczanie zdalne, zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Nie jest to sytuacja nowa dla dyrektorów szkół – dotychczas
takie nauczanie podczas zawieszenia zajęć już się odbywało, a
Rozporządzenie MEN
doprecyzowało zadania dyrektora w tym zakresie.
W SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS w Bobrku oraz SZS w Gorzowie zostanie utworzona specjalna
platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli, za pomocą której nauczyciele będą przekazywali
materiały do zdalnej pracy, a także zamieszczali linki przydatne dla uczniów. W SZS nr 1 w Chełmku
nauczyciele będą posługiwali się dotychczas wykorzystywanymi i sprawdzonymi źródłami
komunikacji zdalnej z uczniami. Uczniowie będą również korzystali z e-podręczników,
a ósmoklasiści z materiałów umieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Nauczyciele będą realizowali podstawę programową, zgodnie z obowiązującym, tygodniowym
rozkładem zajęć, natomiast uczniowie - oceniani z odesłanych zadań. W razie ewentualnych pytań
i wątpliwości uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, korzystając m.in. z systemu
wiadomości e-dziennika. Na stronach internetowych szkół na bieżąco umieszczane są linki
polecane do procesu edukacji on-line.
Rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych odbywa się bez zakłóceń, z zachowaniem ogłoszonych
terminów. W dniu jutrzejszym zostaną Państwo telefonicznie poinformowani przez pracownika
szkoły o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do oddziału
przedszkolnego oraz dalszym postępowaniu w tej sprawie. Nie ma potrzeby zgłaszania się
osobiście w siedzibie przedszkola.
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Informacja o komunikacji
Od dnia 16 marca 2020 r. kursy bezpłatnej linii komunikacji autobusowej na obszarze gminy
Chełmek zostają wstrzymane do odwołania.
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z sytuacją w kraju
związaną z zagrożeniem epidemicznym od dnia 18.03.2020 r. do odwołania wprowadzone zostaną
następujące zmiany w rozkładzie jazdy:
1. Od poniedziałku do piątku obowiązywał będzie rozkład jazdy tak jak w soboty z wyłączeniem
kursów linii 1 o godz.:
 3:35, 4:05 i 4:45 z Dworca PKP,
 3:50 i 4:20 z Lodowiska,
 5:06 z Dworów Pętli,
które zostają zawieszone.
Ponadto:
 kurs linii 27 o godz. o godz. 5:20 z przystanku Słowackiego Kowal do przystanku Jawiszowice
Przeczna zostanie zastąpiony kursem linii 29 o tej samej godzinie do Kaniówka,
 zostanie uruchomiony kurs linii 29 o godz. 6:01 z Kaniówka do Oświęcimia przez Jawiszowice
Przeczną, który zastąpi kurs linii 27 o godz. 6:15 z Jawiszowic Przecznej.
2. Dodatkowo uruchomione zostaną kursy następujących linii:
 17 o godz. 5:25 z zajezdni MZK do Woli oraz kurs powrotny z Woli do Oświęcimia o godz. 5:49,
 18 o godz. 4:20 z przystanku Poręba Leśniczówka przez Łazy, Grojec do Oświęcimia,
 20 o godz. 5:45 z Dworca PKP do Zaborza oraz kurs powrotny z Zaborza do Oświęcimia o godz.
6:10,
 22 o godz. 5:20 z Os. Stare Stawy przez Os. Zasole, Dworzec PKP, Błonie do Gromca oraz kurs
powrotny o godz. 5:55 do przystanku Dąbrowskiego Kościół,
 32 o godz. 5:15 z Dworca PKP przez Dąbrowskiego Miasto do Chełmka oraz kurs powrotny
o godz. 5:50 do przystanku Dąbrowskiego Kościół,
 32 o godz. 15:30 z Dąbrowskiego Miasto do Chełmka oraz kurs powrotny o godz. 16:10 do
przystanku Dąbrowskiego Kościół.
Wprowadzony tymczasowy rozkład jazdy może ulec zmianie. Bieżące informacje można znaleźć na
stronie internetowej: https://www.mzk.oswiecim.pl
Informacja Związku Komunalnego ”Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w sprawie zmian
w rozkładzie jazdy od dnia 25 marca 2020 r.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i zaobserwowanym bardzo
dużym spadkiem osób podróżujących środkami transportu publicznego, od dnia 25 marca 2020
roku (środa) do odwołania zostają wprowadzone zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej:
 na liniach 3, 8, 9, 10, 15, 17a, 17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 38, 42, we wszystkie dni
powszednie będą obowiązywać rozkłady jazdy jak w soboty,
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na liniach A, B, La, Lb, Lc, 33 i 35, we wszystkie dni powszednie będą obowiązywać rozkłady
jazdy jak w dni robocze,
na liniach P oraz 41, we wszystkie dni powszednie będą obowiązywać rozkłady jazdy jak w dni
robocze wolne od nauki szkolnej,
w soboty, niedziele i święta na wszystkich liniach komunikacyjnych będą obowiązywać
rozkłady jazdy jak w niedziele i święta.

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chełmku
Od dnia 16 marca br. budynek Urzędu Miejskiego w Chełmku jest dostępny wyłącznie dla
pracowników. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można złożyć elektronicznie bądź poprzez
wrzucenie koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu.
Wyjątkiem jest rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonu.
Wszelkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Chełmku można załatwić poprzez:
1. platformę ePUAP,
2. kontakt telefoniczny z urzędem pod numerami telefonów: 33 844 90 00 do 10,
3. faksem: 33 844 90 19,
4. poprzez kontakt za pomocą e-maila: urzadmiejski@chelmek.pl,
5. poprzez wypełnienie wniosku w formie papierowej i jego wrzucenie do odpowiedniego
pojemnika znajdującego się w wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Ponadto w wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego przy drzwiach wejściowych znajduje
się telefon dla petentów z możliwością wykonywania połączeń do wszystkich komórek
i pracowników Urzędu.
Informacja o możliwej pomocy podatkowej
W ramach swoich możliwości i kompetencji będę starał się wprowadzić ulgi i ułatwienia, aby w jak
największy sposób pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy.
Na chwilę obecną przepisy prawa dopuszczają pomoc organu podatkowego zgodną z art. 67a § 1
i art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900
z późn. zm.).
Płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale także podatku od
środków transportowych, na wniosek przedsiębiorcy, mogą zostać odroczone lub rozłożone na
raty. Istnieje także możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych.
Po wprowadzeniu zapowiadanych przez Rząd działań w zakresie „tarczy antykryzysowej” Burmistrz
Chełmka i Rada Miejska, w ramach swoich kompetencji, wprowadzą proponowany pakiet
rozwiązań, mający ograniczyć skutki dla gospodarki spowodowane epidemią koronawirusa.
Obecnie przedmiotem analizy prawnej są możliwości udzielenia ulg w płatności czynszu, najmu
i dzierżawy gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w opłacie czesnego
za pobyt dziecka w żłobku. Natychmiast po wypracowaniu odpowiednich procedur przedstawię
Państwu pełną informację.
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W sposób szczególny pragnę podziękować pracownikom służby zdrowia, aptek, handlu
i usług, policjantom, strażakom, kierowcom obsługującym komunikację zbiorową i wszystkim,
którzy wykonują swoją codzienną pracę. Dziękuję wszystkim za codzienną dobroć, życzliwość
i pomoc sąsiedzką. Takimi postawami zdajemy wszyscy praktyczny egzamin z troski o nasze
dobro wspólne jakim jest drugi człowiek. Jeszcze raz apeluję o przestrzeganie wszystkich zaleceń
Sanepidu.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka
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Poniżej przedstawiam Państwu ważne telefony

INFOLINIA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku 789 246 521 w sprawach pomocy
społecznej dla osób odbywających kwarantannę.
Infolinia czynna jest codziennie w godzinach 7:30 – 19:00
Komisariat Policji w Chełmku
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu

33 846 17 77,
33 843 09 28,

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:
- NFZ - infolinia:
800 190 590 (całodobowo),
- ZUS - infolinia:
22 560 16 00,
- GK PGE - infolinia:
422 222 222 (w godz. 9:00-17:00),
- Bank Pekao BP - infolinia:
800 302 302, 81 535 60 60,
- PZU Zdrowie - infolinia:
22 505 11 88,
- ENERGA OBRÓT - infolinia:
58 767 43 50 (całodobowo),
oraz telefon alarmowy 991,
- Tauron – infolinia:
703 200 200 (w godz. 9-17).
Całokształt ważnych informacji na temat koronawirusa znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych
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