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BEZPIECZEŃSTWO
MIESZKAŃCÓW
TO NASZ PRIORYTET
Chciałbym podziękować
Mieszkańcom Powiatu za zrozumienie
niełatwej sytuacji oraz stosowanie się
do zaleceń. Z pewnością zalecenia te
będą się zmieniały w zależności od
rozwoju wydarzeń. Bardzo proszę
o bieżące śledzenie komunikatów.
W trosce o zdrowie Klientów, ale też
pracowników ograniczyliśmy pracę
Starostwa Powiatowego, jednak jest
to tryb pracy wewnętrznej. Zarząd
Powiatu jest w pełnej dyspozycji
i podejmuje działania, które
pozwalają błyskawicznie reagować
na zmieniającą się sytuację.
Naszym priorytetem jest zapewnienie
bezpieczeństwa Mieszkańcom.
Jednym z najważniejszych działań
jest wsparcie dla Kociewskiego
Centrum Zdrowia. Jesteśmy
właścicielem szpitala, więc naturalną
kwestią są decyzje, które pozwoliły
m.in. na zakup dodatkowego sprzętu.
Pragnę również zapewnić, że jeśli
sytuacja będzie tego wymagała, to
jesteśmy w stanie zrezygnować z
innych wydatków na rzecz wsparcia
szpitala.
W pomoc szpitalowi włączyły się
również wszystkie gminy,
a przekazane wsparcie ma ogromne
znaczenie. Bardzo za nie dziękuję.
Jestem wdzięczny lokalnym
przedsiębiorcom i podbudowany ich
postawą. Dziękuję Mieszkańcom za
wszelkie podejmowane inicjatywy,
które również ułatwiają walkę z
koronawirusem.

KAZIMIERZ CHYŁA
STAROSTA STAROGARDZKI
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Pomoc dla Kociewskiego Centrum Zdrowia

250 000
Decyzją władz Powiatu sprzęt
o takiej wartości trafił już do
szpitala: 2 respiratory,
6 łóżek intensywnej terapii,
6 materaców
przeciwodleżynowych, 6 pomp
infuzyjnych, 2 stacje dokujące)

1 061000
To łączna pomoc wszystkich gmin
powiatu starogardzkiego,
a także Samorządu Powiatowego,
lokalnych firm, prywatnych
darczyńców
oraz Wojewody Pomorskiego
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POSIEDZENIE
SŁUŻB
I INSPEKCJI
Starosta Kazimierz Chyła zwołał
posiedzenie służb i inspekcji
sanitarnych z udziałem
prezydenta, burmistrzów i wójtów,
na którym zaproponował gminom
możliwość wsparcia finansowego
dla szpitala. Na apel o wsparcie
odpowiedziały solidarnie wszystkie
samorządy gminne, deklarując
konkretne kwoty na zakup
dodatkowego sprzętu na potrzeby
Kociewskiego Centrum Zdrowia
(m.in. respiratory, defibrylatory,
odzież ochronna) z uwagi na
konieczność hospitalizacji
ewentualnych osób zarażonych
koronawirusem.
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"Władze Powiatu
Starogardzkiego podjęły decyzję
o zakupie dodatkowego sprzętu
na potrzeby Kociewskiego
Centrum Zdrowia"
Gminy zadeklarowały kwoty:
- Gmina Osiek – 12 000 zł
- Miasto i Gmina Czarna Woda – 16 000 zł
- Gmina Kaliska – 20 000 zł
- Gmina Lubichowo – 40 000 zł
- Gmina Osieczna – 12 000 zł
- Miasto i Gmina Skarszewy – 60 000 zł
- Miasto Skórcz – 20 000 zł
- Gmina Skórcz – 27 000 zł
- Gmina Zblewo – 50 000 zł
- Gmina Smętowo Gr. – 40 000 zł
Za te pieniądze i dodatkowe 23 000 zł z
budżetu Powiatu, czyli razem 320 000 zł,
zostały zakupione dodatkowe sprzęty.
Czas realizacji tego zamówienia to 6-12
tygodni.
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Gmina Bobowo podjęła decyzję
o niezwłocznym i nieodpłatnym
użyczeniu kontenera, który dzięki
pomocy firmy Eurobud został
przetransportowany do
Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Docelowo ma pełnić funkcję
polowej izby przyjęć do momentu
dostawy wcześniej
zamówionych przez Powiat dwóch
kontenerów.
- Aby uniknąć wchodzenia
pacjentów z podejrzeniem
koronawirusa na teren szpitala
większość placówek ustawia
specjalne namioty. Chcemy zrobić
krok naprzód, więc zamówiliśmy
kontener, który spełnia wymogi
medyczne - mówi starosta
Kazimierz Chyła. - W tym
pomieszczeniu może odbywać się
badanie pacjentów i izolacja tych,
u których występuje podejrzenie
zakażenia.
Odrębne decyzje o zakupie sprzętu
dla szpitala podjęło Miasto
Starogard Gdański (120 000 zł)
i Gmina Starogard Gd. (65 000 zł).

"Szpital otrzyma kardiomonitory,
respiratory, system kompresji klatki
piersiowej, urządzenie do dekonteminacji
pomieszczeń oraz materace"
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JESZCZE PRZYJDZIE
CZAS NA ZABAWĘ
- Próba, przez którą przechodzimy ma prawo budzić w nas niepokój. Nie możemy jednak
wpadać w panikę - podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. - Właśnie dlatego musimy,
jako wspólnota, skupić się na podstawowych wartościach, dzięki którym poradzimy
sobie z kryzysem. Te wartości to solidarność, odpowiedzialność, konsekwencja,
mobilizacja, zdyscyplinowanie, ale też wzajemna życzliwość i wyrozumiałość.
Musimy skupić się na nich wszyscy - bez wyjątku.
Wielka odpowiedzialność spada w tych
czasach na naszą młodzież. To oczywiście
nie jest wymarzona sytuacja, kiedy zamiast
chodzić do szkoły musicie zostać w domu
i tam w odosobnieniu uczyć się zgodnie ze
wskazówkami od waszych nauczycieli.
Zostańcie w domu, nie spotykajcie się
twarzą w twarz, kontaktujcie się ze sobą za
pomocą komunikatorów. Zdecydowana
większość z Was ma silne i odporne
organizmy, ale nikt z Was nie ma gwarancji,
że się nie zarazi. A jeśli tak się stanie
stanowicie – w skrajnych wypadkach –
śmiertelne zagrożenie dla Waszych
rodziców, dziadków, osób starszych
i schorowanych, dla których zarażenie jest
o wiele groźniejsze niż dla Was. Jeszcze
przyjdzie czas na osobiste spotkania,
zabawę, imprezy. Naprawdę zdążycie
jeszcze nadrobić te niezawinione przez
nikogo zaległości.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
naszych seniorów. Dzwońmy do nich,
rozmawiajmy z nimi. Oni nie zawsze mają
dostęp do najświeższych wytycznych.
Często nie tak sprawni jak młodsi korzystają
z internetu. Musimy wszyscy zadbać, żeby
byli dobrze poinformowani. Musimy
wszyscy zadbać, żeby nie czuli się samotni
i opuszczeni. Żeby niepotrzebnie nie
ryzykowali wychodząc ze swoich domów.

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności
trzeba im zrobić sprawunki, dostarczyć
niezbędne leki. Jednocześnie
uświadamiając ich, że zostając w domu
działają w swoim najlepszym interesie.
W wielu sytuacjach mamy do czynienia
z przykładami solidarności i zaangażowania.
Świetny przykład dają pracownicy ochrony
zdrowia, przed którymi jeszcze wiele pracy.
Dobrze, żeby wiedzieli jak bardzo cenimy
ich pracę. We wszystkich samorządach
powiatu władze gminne uzyskały niemal
jednogłośne wsparcie radnych na wydatki
na walkę z epidemią. Możemy również
liczyć na wielu przedsiębiorców. Organizują
się społeczne akcje wsparcia. To gesty
i konkretne decyzje, których wagę trudno
dzisiaj przecenić, a które pokazują, że w
chwili próby możemy na siebie liczyć.
Starajmy się być życzliwi, okazując wsparcie
im oraz wszystkim, którzy pracują
w służbach, które walczą w obliczu
zagrożenia, żeby nasze życie mogło
przebiegać bez niepotrzebnych zakłóceń.
Służby sanitarne, dostawcy, sprzedawcy,
media, służby samorządowe i państwowe.
Okazujmy im wdzięczność, bądźmy bardziej
niż zwykle wyrozumiali, uśmiechajmy się do
siebie. To naprawdę pomoże nam
w przejściu przez obecne kłopoty.
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Warto wiedzieć
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SPRZĘT
JUŻ
TRAFIA
NA
ODDZIAŁY

Do Kociewskiego Centrum Zdrowia trafiła już część dodatkowego sprzętu
medycznego, a część dojedzie do placówki w ciągu kilku dni. Na Oddział
Intensywnej Terapii dostarczono m.in. łóżka intensywnej terapii, materace,
pompy infuzyjne oraz stacje dokujące.

POMAGAJĄ
W pomoc szpitalowi włączyli się lokalni
przedsiębiorcy. Władze Powiatu otrzymały
deklaracje finansowe od rodzinnej firmy
Graso państwa Sobieckich (zakup sprzętu
medycznego) oraz od państwa
Nierzwickich z firmy Feniks (zakup
respiratora). W transporcie wspiera firma
Eurobud, dezynfekcją karetek zajęła się
Motosfera, sprzęt do dezynfekcji
przekazała firma HADM Gramatowski,
a jedzenie personelowi szpitala dostarcza
pizzeria Roberto i Kukuła Healthy Food.

ZRZUTKA
Z inicjatywy pani Aurelii Jankowskiej
trwa internetowa zbiórka pieniędzy na
portalu zrzutka.pl.
Zbiórka jest prowadzona pod hasłem:
"Kupujemy respirator dla Kociewskiego
Centrum Zdrowia"
Organizatorzy chcą zebrać kwotę
60 000 zł, w ciągu 4 dni osiągnęli
44 procent zakładanego celu.
Zbiórka trwa do 29 marca br.
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#NIE KŁAM MEDYKA

Dzielna ekipa z SOR, jak i cały personel Kociewskiego Centrum Zdrowia, przyłącza się
do akcji #NieKłamMedyka. Apelujemy ❗ Jeśli potrzebujesz pomocy, wzywasz karetkę, to
nie zatajaj, że w domu jest osoba objęta kwarantanną, czy też nie zatajaj, że
podejrzewasz u siebie koronawirusa. Mając taką wiedzę, ratownicy i lekarze będą mogli
się odpowiednio zabezpieczyć.
Prosimy ❗ Nie okłamujcie medyków, ale również innych służb - strażaków i policjantów.

NIE IDŹ NA SOR!
Objawy koronawirusa
Masz gorączkę? Kaszel?
Problemy z oddychaniem?
Bezzwłocznie telefonicznie
powiadom Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Starogardzie Gd.
lub zgłoś się do oddziału zakaźnego
58 341 55 47 - Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w
Gdańsku,
tel: 58 699 85 06 - Uniwersyteckie
Centrum Medycyny Morskiej
i
Tropikalnej w Gdyni.

☎
☎

Jeśli podejrzewasz koronawirusa:
NIE IDŹ do szpitala, SOR,
przychodni, apteki, sanepidu
SKONTAKTUJ SIĘ TELEFONICZNIE
z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Starogardzie Gd.,
tel. stacjonarny: 58 562 40 11
tel. alarmowy: 699 670 418
Możesz zostać zobowiązany
do pozostania w KWARANTANNIE
DOMOWEJ
Możesz zostać poddany BADANIOM
NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

➡
➡
☎
☎
➡
➡
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14 dni kwarantanny

Jeśli wiesz, że miałeś kontakt z chorymi na COVID-19, skontaktuj się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, tel. 58 562 40 11, 699 670 418.
Przez telefon wypełnisz ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Ważne, żebyś
podał listę osób, z którymi miałeś kontakt od momentu, kiedy miałeś styczność z koronawirusem.
Przestrzegaj następujących zasad:
Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu!
Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się
z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp na 2 metry
Wywieś kartkę o kwarantannie na drzwiach/ogrodzeniu.
W miarę możliwości powinieneś przebywać w określonym pokoju, a jeśli w domu jest więcej łazienek,
korzystaj tylko z jednej. Ogranicz powierzchnię, która będzie wymagała dezynfekcji.
Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
Załóż maskę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do Ciebie przyjechać lekarz lub karetka.
Przestrzegaj zasad higieny:
codziennie czyść wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony,
klawiatury, tablety i stoliki nocne, codziennie czyść dokładnie łazienkę i kuchnię, pierz swoje rzeczy,
pościel, ręczniki, ubrania (jak najczęściej), w temperaturze 60 stopni.
Nie używaj niczego, co wymaga prania ręcznego, dezynfekuj miejsca zanieczyszczone płynami
ustrojowymi, czyść również wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać krew, stolec lub płyny
ustrojowe.
Używaj środków czyszczących/dezynfekujących zgodnie z instrukcjami na etykiecie.
Dbaj o to, by Twój organizm miał zapewnione wszystko, co niezbędne do dobrego funkcjonowania:
wysypiaj się, jedz lekkostrawne posiłki z dużą ilością warzyw i owoców, pij dużo wody.
Monitoruj swój stan zdrowia:
regularnie mierz sobie temperaturę, zastanów się, jak się czujesz, czy nie masz problemów z
oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów, jeśli masz jakiekolwiek
wątpliwości, zasięgnij porady medycznej przez telefon.
Koniec kwarantanny
Pozostań w domu, dopóki nie zostaniesz zwolniony z kwarantanny przez stację sanitarnoepidemiologiczną. Pamiętaj, że o długości kwarantanny decyduje lekarz. Jeśli przez okres kwarantanny
nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że nie zostałeś zarażony koronawirusem. Jesteś
zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić.
Dlatego uważaj na siebie.

KWARANTANNA ZBIOROWA
Wojewoda Pomorski wskazał miejsca
kwarantanny zbiorowej:

/https://pacjent.gov.pl/14-dni-kwarantanny

Sopocki Klub Lekkoatletyczny, ul.
Wybickiego 48,Sopot,
Internat Zespołu Szkół w Kłaninie,
Dom Formacyjny św. Wojciecha, ul. Leśna
Starzyno.
7, Mikoszewo,
Starosta Starogardzki również wskazał
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, miejsce do kwarantanny zbiorowej w
ul. Świętopełka 1, Chojnice
powiecie starogardzkim, ale aktualnie
Powiatowe Centrum Młodzieży, Garczyn 1, obowiązują jedynie miejsca wskazane
Sopocki Klub Żeglarski, ul. Hestii 3, Sopot, przez Wojewodę Pomorskiego.
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SPRAWY
W URZĘDZIE
Sprawy załatwiane są telefonicznie, pocztą/emailem, przez ePUAP,
a w szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym.
Wydział Komunikacji nie prowadzi bezpośredniej obsługi Klientów.
Osoby, które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie RP, proszone są
o dokonywanie zgłoszenia drogą elektroniczną przez platformę ePUAP lub za
pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku niemożliwości zarejestrowania
w ustawowym terminie pojazdu sprawdzonego z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Starosta będzie brał pod uwagę nadzwyczajne
okoliczności wynikające z epidemii wirusa COVID-19, zgłoszone przy rejestracji
pojazdu w późniejszym terminie.

SPECJALNA SKRZYNKA
Przy wejściu do Starostwa Powiatowego
znajduje się specjalna skrzynka podawcza.
Za jej pośrednictwem Klienci mogą
przekazywać dokumenty.

☎

STAROSTWO POWIATOWE:
58 767 35 00,
STAROSTWO@POWIATSTAROGARD.PL
WWW.POWIATSTAROGARD.PL, FB: /POWIAT.STAROGARDZKI/
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3 549
Tylu uczniów szkół
ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat
oraz 349 ze Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego przebywa od
12 marca do 14 kwietnia
w domach.

14 DNI
Osoby, które powróciły do Polski
z zagranicy po 15 marca lub
miały kontakt z zakażonym,
są objęte 14-dniową
kwarantanną. Nie mogą
wychodzić z domu, nikt nie
może ich odwiedzać.
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30 000
Podwyższona została kara za
złamanie kwarantanny
z 5 tys. zł do 30 tys. zł.
Wprowadzone również zostały
mechanizmy sprawdzania, czy
dana osoba przebywa
pod adresem, który
zadeklarowała.

2M
Warto zachować bezpieczną
odległość, czyli co najmniej
2 metry odległości między sobą
a innymi ludźmi, szczególnie
tymi, którzy kaszlą, kichają
i mają gorączkę.

☎ 800 190 590 - INFOLINIA NFZ

