ZARZĄDZENIE NR 12A/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transportu do
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Na
podstawie
art. 11h
ust.5
oraz
ust. 1,
4 i 13
ustawy
z dnia
2 marca
2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z póz. zm.) oraz
decyzji Nr ZKL.6330.2.1.2021(3) Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2021 r. o zmianie decyzji Wojewody
Śląskiego Nr ZKL.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia 2021 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Zespół do spraw telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV, zwany dalej Zespołem.
W skład Zespołu wchodzą:
1) Pan Jan Czernicki - Inspektor ds. Obronnych - Przewodniczący Zespołu (Koordynator),
2) Pani Aneta Gołda – Podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu;
3) Pan Maciej Owczarzy - Informatyk.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu (Koordynator), a w przypadku jego nieobecności
wskazana przez niego osoba.
§ 2. Zespół realizuje zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
§ 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , który będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy
Urzędu Gminy, pod numerem telefonu: 33 858 72 44;
2) organizacja i koordynowanie transportu:
a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
b) osoby powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
3) współpraca z jednostkami realizującymi transport osób uprawnionych do dowozu do punktów szczepień;
4) współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Brenna;
5) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji Narodowego Programu
Szczepień Ochronnych.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Narodowego
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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