
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Igołomi Wawrzeńczycach 

informuje, że na podstawie informacji pozyskanych z Powiatowej 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Policji na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce objętych kwarantanną domową jest 9 osób. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce  apeluje  aby osoby 

objęte kwarantanną na podstawie decyzji SANEPIDU pozostawały w 

domu i dostosowywały się do zaleceń związanych z kwarantanną 

domową.  

 

Kwarantanna domowa – jak postępować? 

1. Nie wolno wychodzić z domu, nawet do sklepu. 

2. Nie wolno spotykać się z innymi osobami, a jeśli jest to niemożliwe, bo są 

inni domownicy, należy zachować bezpieczny odstęp wynoszący przynajmniej 

2 m. 

3. Podczas kwarantanny, pomieszczenia w których przebywamy powinny być 

często wietrzone. 

4. Codziennie należy mierzyć temperaturę (minimum dwa razy dziennie) i 

obserwować, czy nie występują inne objawy m.in. suchy kaszel, duszności. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZA ZŁAMANIE KWARANTANNY  

GROZI KARA DO 30 000 ZŁ 

Funkcjonariusze policji, którzy są w porozumieniu ze służbami sanitarnymi 

sprawdzają   czy dana osoba  przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, 

który zadeklarował. Szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze 

i niepełnoprawne, informacje takie przekażą do ośrodka pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 



Pomoc osobom w kwarantannie 
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, 
pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. 

 

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby 

poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna zadzwonić 

do GOPS, Urzędu Gminy. Tel 12 2874003, 12 2874007 wew. 29, 21 

Policjant pomoże! 

 

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi 

sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę zwrócą na osoby 

samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą 

do ośrodka pomocy społecznej. 

 

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. 

zrobienie zakupów Skontaktuj się telefonicznie z GOPS. 

 
Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym? 

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie! 

 


