
Ogłoszenie Nr 1/2022 

Ograniczenia  w  zakresie  obsługi  klientów  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Szczecinku w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

Na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  6  maja  2021  r.  w  sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii  (Dz. U. z 2021 r.  poz.  861 z późn. zm.)  od dnia 25.01.2022 r.  wprowadzone
zostają następujące zasady obsługi klientów.

Obsługa klienta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Miejski
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Szczecinku. W  trosce  o  zdrowie  Państwa  oraz
pracowników  proszę,  aby  ograniczyli  Państwo  bezpośrednie  wizyty  w  Ośrodku  do
sytuacji pilnych i niezbędnych. 

Bezpośrednia  obsługa  klienta  odbywała  będzie  się tylko  w  godzinach  przyjmowania
interesantów i  będzie  podlegała  ograniczeniom wynikającym z konieczności  zapewnienia
bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych. 

1) Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zakryć przy pomocy maseczki usta
 i nos (z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku),  zdezynfekować
dłonie oraz zachować dystans 1,5 m między osobami. Nie będą obsługiwane osoby
z wyraźnymi objawami infekcji (kaszel, katar).

2) Z uwagi na dochowanie wymagań sanitarnych możemy obsłużyć jednocześnie 15 osób
w budynku przy ul. Wiejskiej 4 oraz 10 osób w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.
Pozostałe osoby zmuszone będą pozostać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją
kolejkę.

3) Osoby,  które  nie  stosują  się  do  nakazu  zakrywania  nosa  i  ust  maseczką będą
wpuszczane do budynków Ośrodka oraz obsługiwane w trybie bezpośredniego kontaktu 
z  pracownikami  wyłącznie  gdy  okażą  dobrowolnie  dokument  potwierdzający,  że
zgodnie z § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. są zwolnione
z tego obowiązku. 

4) W przypadkach nie zastosowania się do powyższych zasad o interwencję  poprosimy
stosowne służby.

Proszę aby  korzystali Państwo z możliwości załatwiania spraw za pomocą: 
 platformy ePuap,
 portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 poczty tradycyjnej,
 wrzucenia wniosku, pisma, oświadczenia do skrzynki podawczej w budynkach 

Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 i ul. Koszalińskiej 89,
 telefonicznie.

Kontakt z Ośrodkiem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy 
e-mail podane są na stronie www.mops.szczecinek.pl
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Dyrektor MOPS w Szczecinku


