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Bynel<tora PowiatonĄrego Cemtnurn Fołmocy Rodzimie w Mławfre

z dnia 2ż unaja ?{}20 nolcul

w sprawi€ \ryprowedzenia zmńarr w hezpośrednf,ej ohsłnndze l<liemtórv Powiatowego
Centnnnnn Fornocy R.odzillie w Mławie oł,az Fowiatowego Zespołtł do §praw Or.zekamin
o l{iepełrrosnlrawności w Nflławie w związku z zapobieganf,em poterrejalmyłn zar"ażenńorrr
kononawiru§em §AR.§-C oV-2 wylvołuj ącym C 01/[D- 1 9.

Na podstawię z ań. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 200Er. o zapobieganirł oraz
zwatrczanirr zakażeń i clrorób zakńnych u ludzi (Dz. U, z 2al9r", poz. 1239 ze zrn.)
w związku z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 202ar. w sprawie
ustanowięnia określonych ograniczeń, nakazów t zakazów w zńąrku z wystąpienięnr stanu
epidernii (Dz. U. z2a2k., poz. 878) na mocy § tr 1 ust, 1 pkt. 4 Regulaminu Orgałrizacyjnego
Powiatowęgo Centrurn Pornocy R"odzinie w Mławie stalrowiącega zŃącznik do UchwĄ
Nr 2X6l2015 Zarządw Powiafu Mławstr<iego z drria 30 września 2015r, zarzą. zam ca
następuję:

§1
1. Z uwagi na ozęściowe zniesięnie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenię

kra.ju starru epidemii wynikającego z zagrażenia kororrawirusem §ARS-CoV-Z
wywołującego zachorowania na COVID-l9, wprowadzarn do odwołania zmiany
w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinie w ]V{ławię
oraz Powiatowego Zespołu do §praw Orzekania o Niepełnopravmości w lv{ławie
polegające na §m, iz dopuszczannahęzba interęsarrtów przebywających w tyrn sarnym
ozasie, w.jednynn pornieszczeniu nie rnażę byó większaniż I osoba"

ż" Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były tetrefoniczrrynr ustalęnienr
tr<azdej wizłty, uzgodrrionej bezpośrednio z właściwą konrórką organizacyjrrą
Powiatowęgo Centrum Fornocy Rodzinie w Mławie oraz Fowiatowego Zespołr,r do Spraw
Orzękania o Niepełnospravrności w Mławie pod nunreranri tetrefonów wskazanyrni
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrurn Pornocy Rodzinię w Mławie.
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3. Do budynkrr zlokalizowanego w łniejscu wskazanyrn w ust. 1 będą wpuszcza^no tytrko
osoby z odpowiednio zakrytyrni ustarni i nosem zgodrrie z obowiązującyrrri przepisarni"
I(onięczne będzie równięz zdezynfekowanię rąkprzy wejściu oraz zasada oczękiwania
w kolejce w odstępie rnin. 2m.

§2
1. Ołlsługa klientów Powiatowego Centrurn Pomocy Rodzinie w Mławie odbywa się:

1) bezpośrednio, z uwzględnieniern zasad, o których m,Owa w § t, a takzę paprzęz
ż) Portal Zaufania Fublicznego E-PUAP,
3 ) pocztę elektroniczną: pcprmlawa @poańa.anet.pl,
4) pocztę tradycyjrrą, którą naleĘ kierować na adres:



a) Powiatowe Cęntnunr Ponrocy R.odzinie w Mławie utr. S/ładysława Stanisława
Reymonta 4, 06-500 Mława

b) powiatowy zespół do praw orzekania o Niepełnoprawności
ul. V/ładysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława

§3
WYkonie załządzeńa powierzarn pracorłmikorn Powiatowego Centrurn Pornocy Rodzirrie
w VIławie i Fowiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w lv{ławie.

§4
Z dniem 24 malatraci moc Zarządzent1,1Nr 5/2020 Dyrektora Fowiatowego Centrurn Fomocy
Rodzinie w Mławie z dnia l6,a3"2a2ar. w sprawie wprowadzenla agraniczeń w usługach
ŚwiadczonYch przez Powiatowe Centrum Fomocy Rodzinie w V{ławie w zwiąrku
zzaPobieganiem poterrcjatrnymzatażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym
C0VID-19.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dnięnr 25 rnąa}ażOr.


