
KOMUNIKAT NR 12/2020 
WÓJTA GMINY POWIDZ 

z dnia 23 października 2020 r. 

1. W związku z trudną sytuacją epidemiczną zalecam  ograniczenie przemieszczenia się i bezwzględne 
przestrzeganie zasad:  

 częsta dezynfekcja (mycie) rąk 
 zachowanie dystansu społecznego 
 zasłanianie ust i nosa 

 
2. Przypominam o zasadach: 

 ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych wyłącznie do 5 osób 
spoza gospodarstwa domowego 

 ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem: 
- wykonywania czynności zawodowych 
- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego 
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego 

 w godzinach 08:00 – 16:00, przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką 
dorosłego 

 lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i 
dowóz) 
- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m2 
- 1 osoba na 15 m2 w placówkach handlowych powyżej 100 m2 
- w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich 

3. Urząd Gminy Powidz (godz. 7:30-15:30) realizuje swoje zadania oraz obsługę interesantów. 
W związku z sytuacją epidemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie odbywa  
się w przedsionku lub przez pomieszczenie dawnej kasy. Prosimy o zakrywanie ust 
i nosa. Zaleca się kontakt telefoniczny, e-mailowy lub e-PUAP. Wnioski dot. zadań realizowanych przez 

gminę można pobrać na stronie internetowej www.powidz.pl  Zakładka Gmina  Zakładka 
do pobrania.  

Urząd Gminy Powidz – tel. 63 277 62 72, 63 2776 273 adres e-mail: ug_powidz@post.pl, 
ug@powidz.pl, adres ESP e-puap: 69j7s0mlcu 

Ponadto przy wejściu do Urzędu znajduje się skrzynka na pisma – dokumenty można w niej zostawić 
bez konieczności wchodzenia do środka i odbywania bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. 
Osobom, których sprawy muszą zostać skonsultowane bezpośrednio z urzędnikiem prowadzącym 
sprawę czy też zainteresowanym spotkaniem z Wójtem Gminy,  zalecamy wcześniejszy kontakt 
telefoniczny i ustalenie terminu wizyty. W przypadku wejścia do urzędu, obowiązuje 
konieczność zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk.  

4. Jednostki i ośrodek zdrowia. 
 
4.1. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz jest czynna w godzinach: 

poniedziałek 11:00 -19:00 
wtorek 7:30 - 15:30 
środa 11:00 - 19:00 
czwartek 7:30 - 15:30 
piątek 11:00 -  19:00 
Zamawianie książek przez konto Czytelnika lub telefonicznie usprawni wypożyczanie i znacznie skróci 
czas oczekiwania w bibliotece.  
W korytarzu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba, obowiązuje noszenie maseczek 
lub przyłbic ochronnych, dezynfekcja rąk, nadal nie ma wolnego dostępu do półek, komputery i 

http://powidz.pl/gmina/do-pobrania/
http://powidz.pl/gmina/do-pobrania/
mailto:ug_powidz@post.pl
mailto:ug@powidz.pl


czytelnia są wyłączone z użytkowania, istnieje możliwość skanowania i kserowania, zwrócone książki 
i czasopisma przechodzą tygodniową kwarantannę. 
 
4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu 

Poniedziałek – piątek 07:00 – 15:00 
W GOPS Powidz interesantów obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. 
 
4.3. Ośrodek Zdrowia w Powidzu 
 
Poniedziałek – piątek 08:00 – 12:00 
Dodatkowo, w środy, Ośrodek Zdrowia będzie przyjmował pacjentów w godzinach 15:00 – 17:00 
W powidzkim Ośrodku Zdrowia, jednocześnie, w poczekalni mogą przebywać maksymalnie dwie 
osoby, obowiązuje zakrywanie ust i nosa i  Ośrodek Zdrowia przyjmuje wyłącznie pacjentów z 
założoną w ośrodku kartą pacjenta oraz pozostałe osoby w przypadkach nagłego zachorowania i 
stanach zagrożenia życia. 
 
4.4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Powidzu 
 
Zajęcia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym odbywają się w trybie tradycyjnym dla oddziału 
przedszkolnych i klas I-III, a od 26.10. do 8.11. klasy IV-VIII uczestniczą w nauczaniu zdalnym.  
Wszelkie informacje dot. organizacji nauczania zdalnego oraz organizacji dowozów dla dzieci i uczniów 
objętych nauczaniem tradycyjnym przekazywane będą  przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. 
W sytuacji konieczności przeprowadzenia bezpośredniego spotkania, rodzic zobowiązany jest do 
wcześniejszego, telefonicznego ustalenia terminu i godziny wizyty. 
Wszelkie wyjazdy organizowane przez szkołę zostały odwołane.  
Zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nie odbywają się.  
 
4.5. Kompleks boisk ORLIK pozostaje zamknięty 

 
5. Sala sportowa i siłownia w szkole z uwagi na sytuację epidemiczną,  umiejscowienie w obiekcie szkoły 

oraz uwzględniając rekomendację Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, nie są obecnie 
udostępniane do korzystania. 
 

6. W sprawach odczytu wodomierzy, w celu wystawienia faktury należy skontaktować się 
z odpowiednim inkasentem telefonicznie i podać dane kontrahenta, nieruchomości oraz obecny stan 
wodomierza  

Inkasent 1 – tel. 784 951 510 (Powidz, Powidz- Osiedle, Wybudowanie, Wylatkowo, 
Przybrodzin, Ługi, Charbin, Polanowo)  

Inkasent 2 – tel. 533 333 176 (Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin).  

W związku z zaprzestaniem pobierania przez inkasentów opłat (gotówka) z tytułu zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków oraz dokonywaniem wpłat z rachunków bankowych osób niebędących 
płatnikami niniejszych opłat, Urząd Gminy Powidz prosi o podawanie w tytule 
przelewu następujących danych: pełnego numeru faktury, imienia i nazwiska osoby, za którą 
dokonywana jest wpłata. 

7. W sprawach odczytu liczników energii elektrycznej, prosimy podanie niezbędnych danych 
telefonicznie inkasentowi: 604 986 335 (pawel0063@wp.pl) 

8. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, prowadzony przez specjalistę uzależnień Halinę 
Leszczyńską prowadzi dyżur telefoniczne pod nr 787-789-328 

9. Zachęcamy do korzystania z możliwości zamówienia jedzenia na dowóz z restauracji i punktów 
gastronomicznych leżących na terenie Gminy Powidz. Szczegółowa lista podmiotów świadczących 
takich usługi będzie udostępniana przez Gminę.  
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10. Osoby starsze, chcące uniknąć wychodzenia na zewnątrz, mają możliwość zwrócenia się 
telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu z prośbą 
o pomoc w bieżących sprawach (zakupy, leki, sprawy urzędowe) tel. 63 249 00 09, 790 604 782 
 

 
Apeluję o solidarność i przestrzeganie zasad,  
w trosce jeden o drugiego.  

 
Wójt Gminy Powidz  
   /-/ Jakub Gwit 

 

 

OSOBY ZAKAŻONE KORONAWIRUSEM, ZWYKLE MAJĄ: 
 

 wysoką gorączkę, 

 duszności, 

 kaszel, 

 kłopoty z oddychaniem. 

 rzadziej pojawiają się takie objawy jak utrata węchu i smaku, bóle 
mięśni i głowy, biegunka, wysypka. 

 
Jeśli masz takie objawy, skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  
za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa. 
 
Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 
i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa. 
 
Jeśli byłeś za granicą, w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie 
wyżej wymienionych objawów, to kontroluj swój stan zdrowia, czyli mierz temperaturę ciała oraz 
zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, 
kaszel). 
 
Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, kraju UE lub EFTA, po przyjeździe do Polski jesteś zobowiązany 
poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. 
 
Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną: dzwoń do Centrum kontaktu COVID-19. Infolinia 
czynna całodobowo 22 25 00 115. 


