
ZARZĄDZENIE Nr 32/20 

BURMISTRZA TYCHOWA 

z dnia 17 marca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. 

Na podstawie  art.11 Ustawy z dnia  2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020, poz. 374),  art. 21b 

Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1398, oraz 2020 

poz. 148, 284) oraz  art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje; 

§1. 1. Ustalam procedurę w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, stanowiącą 

załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Ustalam procedurę w celu zapewnienia mieszkańcom Miasta i Gminy Tychowo - 

seniorom, osobom samotnym i niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie zrobić 

podstawowych zakupów spożywczych i nie mają bliskich, którzy mogliby im w tym pomóc, 

stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tychowie i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej 

w Tychowie.  

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Tychowa z dnia 13 marca 2020  

w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

BURMISTRZ TYCHOWA 

ROBERT FALANA 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 32/20 

Burmistrza Tychowa  

z dnia 17 marca 2020 r. 

 

 

 

 

Procedurę niniejszą ustala się w celu zapewnienia mieszkańcom Miasta i Gminy 

Tychowo wsparcia lub pomocy w przypadku poddania ich kwarantannie  

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV-2. 
 

 

Zasady udzielania wsparcia: 

 

1. SANEPID w Białogardzie przekazuje listę osób poddanych 
kwarantannie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tychowie (zwany dalej GOPS). 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie weryfikuje 
listę osób (telefonicznie) i zbiera zapotrzebowanie na artykuły 

żywnościowe. 

3. Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej  
w Tychowie składa zapotrzebowanie do organizacji 

żywnościowych. 

4. Po ustaleniu z organizacjami żywnościowymi terminu odbioru 
artykułów żywnościowych GOPS przekazuje informacje  

o terminie odbioru do odpowiednich służb (OSP, WOT, Policja) 

oraz podaje im adresy do których ma trafić pomoc. 
5. Służby (OSP, WOT, Policja) odbierają artykuły żywnościowe  

z organizacji żywieniowych i dostarczają osobom poddanym 

kwarantannie. 
6. Cała operacja odbędzie się bez kontaktu osobistego pomiędzy 

mieszkańcem poddanym kwarantannie a służbami realizującymi 

niniejszą procedurę. 

  



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 32/20 

Burmistrza Tychowa  

z dnia 17 marca 2020 r. 

 

 

 

Procedurę niniejszą ustala się w celu zapewnienia mieszkańcom Miasta i Gminy 

Tychowo – seniorom, osobom samotnym i niepełnosprawnym, które nie są  

w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych i nie mają 

bliskich, którzy mogliby im w tym pomóc. 

 
 

Zasady udzielania wsparcia: 

 
1. Osoby potrzebujące pomocy mogą złożyć zamówienie na 

artykuły spożywcze w dniach: wtorki i czwartki w godzinach 
9.00-13.00 pod numerem telefonu: 

94 31 15 674 

94 31 15 676 

2. Zakupy będą dokonywane w sklepach spożywczych na terenie 

gminy Tychowo. 

3. Realizacja i dowóz zamówionych produktów nastąpi po dniu 
zgłoszenia, tj. środa, piątek. 

4. Zgłaszający zamówienie powinien: 

a) podać swój numer telefonu, adres oraz wyrazić zgodę ma 
przetwarzanie danych, 

b) przygotować listę zakupów, pieniądze, dane do faktury, 

c) komplet włożyć do foliowej torebki i powiesić na klamce drzwi 
wejściowych. 

5. Kolejnego dnia przez dowozem skontaktuje się z Państwem 

telefonicznie kurier, który przed drzwiami wejściowymi zostawi 
artykuły, fakturę, a także resztę pieniędzy na zakupy. 

6. Prosimy nie wychodzić do kuriera. Ewentualne rozmowy lub 

ustalenia prosimy prowadzić telefonicznie. 
 

Prosimy mieszkańców o składanie zamówień na artykuły spożywcze  

w ilości, które wystarczą co najmniej na kilka dni. 
 

Alkohol i wyroby tytoniowe nie będą kupowane 


