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Informacja Wójta Gminy dotycząca wirusa SARS-CoV2 
 
Szanowni Państwo. 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszeniu ulega działanie: Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rząśni i jej Filii, Centrum Kształcenia w Rząśni, Świetlicy w Będkowie i Domu Kultury w Kodraniu oraz 
Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni. Działanie to ma zapobiec tworzeniu się skupisk ludzkich i 
uniemożliwienie ewentualnego przeniesienia choroby. Wyrażamy nadzieję, że taka decyzja spotka się z Państwa 
zrozumieniem. 
 
O wszelkich zmianach w pracy wyżej wymienionych instytucji będziemy Państwa informować na bieżąco biorąc 
pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej. 
 
Szanowni Mieszkańcy. 
 
Apelujemy o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania 
się wirusa oraz śledzenie komunikatów oraz porad udostępnianych przez media. 
W razie podejrzenia zachorowania prosimy kontaktować się z: 
- bezpłatną czynną całą dobę infolinię NFZ gdzie wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by 
otrzymać pomoc, pod nr telefonu 800 - 190 - 590, 
- Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 - 10 - 31, 311 - 34 - 95, 
- Oddziałem Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie pod nr telefonu 512 - 030 – 463, 
- nr telefonu alarmowego 112. 
 
Nie zgłaszamy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) ani do najbliższego POZ (Gminnego Ośrodka 
Zdrowia) – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktujmy się ze ww. ośrodkami telefonicznie. W ten właśnie 
sposób zostanie Państwu udzielona porada oraz wskazany sposób dalszego postępowania. 
 
Drodzy Mieszkańcy. 
 
Na czas działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, prosimy w 
szczególności o unikanie dużych skupisk ludzkich, ograniczenie wizyt poza miejscem pobytu tylko do tych 
niezbędnych i bezwzględnie koniecznych, częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu 
zakrywanie ust i nosa. 
 
Pamiętajcie, że czas wolny od zajęć lekcyjnych, zamkniętych instytucji itp. nie stanowi pretekstu do 
zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Dbajmy szczególnie o osoby starsze – pomagajmy Im w 
codziennych czynnościach i informujmy o zagrożeniu. Zachowujmy się odpowiedzialnie. 
Komplet informacji, aktualnych porad i zaleceń znajdą Państwo przede wszystkim na specjalnie uruchomionej 
rządowej stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/koronawirus. 
 
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania, profilaktyka, zbiorowa odpowiedzialność i świadomość pozwolą 
pokonać istniejące zagrożenie jak najszybciej. 
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