Zarządzenie Nr 0050.200.2021
Wójta Gminy Wojciechowice
z dnia 4 lutego 2021 roku
w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport
(dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających
obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, w tym osób
niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z poźn. zm.), art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy 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. 1842, z poźn. zm.) w związku z decyzją nr PSZ.VIII.966.21.2021
z dnia 12 stycznia 2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam co następuje:
§1
Ustalam zasady transportu do punktu szczepień zlokalizowanego na terenie Gminy
Wojciechowice lub do innego punktu szczepień zlokalizowanego poza terenem Gminy
Wojciechowice
- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
zamieszkałych na terenie Gminy Wojciechowice, zwanych dalej osobami uprawnionymi.
§2
1. Zgłaszanie potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez gminę
i uzyskania informacji w tym zakresie odbywa się poprzez telefoniczną infolinii
dotyczącą zgłoszenia potrzeb transportowych do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 pod numerem telefonu 15 86 14 023 wew. 24 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Osoba uprawniona do transportu zobowiązana jest złożyć oświadczenie, ze nie ma
możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem
o niepełnosprawności.
3. Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia zostanie przekazane do podpisu w dniu wykonywania transportu
do punktu szczepień.
4. Transport może być realizowany z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych
oraz odpowiedniej opieki wobec osób tego wymagających zgodnie z wytycznymi GIS.

5. Koordynację organizacji transportu osób uprawnionych w zakresie obsługi
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 polecam Podinspektorowi ds.
promocji, spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego.
6. Transport realizowany będzie przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu Gminy Wojciechowice.
7. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochotnicze Straże Pożarne zobowiązane są do
prowadzenia kart pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Karty przekazywane są Podinspektorowi ds. promocji, spraw obronnych, OC
i zarządzania kryzysowego (Referat Spraw Obywatelskich i Kadr), co najmniej raz
w miesiącu, do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§3
Podczas wykonywaniu zadania polecam stosowanie się do rekomendacji i wyjaśnień
wypracowanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie
organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
§4
Zarządzenie podaje się do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wojciechowicach, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu www.wojciechowice.com.pl
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wojciechowice.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

