
    Czeki opiewające na łączną kwotę 30 tys. zł przekazała

Magdalena Górska, prezes Wyższej Szkoły Handlu i Usług w

Poznaniu. Trafią one do Zespołu Szkół Ekonomicznych, którego

dyrekcja zdecyduje komu zostaną przyznane. Środki pozwolą na

bezpłatną edukację dwóch absolwentów przez trzy lata studiów

licencjackich. Wyniki w nauce i sytuacja materialna ucznia będzie

kryterium decydującym przy wyborze.

 

Testy dla
podopiecznych DPS

Czeki na edukację

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

tel. 63 275 86 00

fax. 63 275 86 69

www.powiat-slupca.pl

powiat@powiat-slupca.pl

Po 15 tys. zł otrzyma dwóch uczniów z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Słupcy z przeznaczeniem na dalszą edukację.

Bezpłatne studia licencjackie dla

dwóch uczniów słupeckiego ZSE.

Wojewoda zlecił testy dla

podopiecznych i personelu DPS

w Wielkopolsce.

Punkt Indywidualnej Kontroli

Sanitarnej stanął przy słupeckim

ZOZ-ie. To kolejny element

profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2.

Aktualności

Czeki na edukację

Szpital testuje kabinę
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    Wiemy, że wobec ogrom-
nych potrzeb, spowodowa-
nych pandemią, taka po-
moc jest dla szpitali ważna.
Lekarze, pielęgniarki, rato-
wnicy medyczni, pracowni-
cy laboratoriów przyznają,
że bez pomocy prywatnych
przedsiębiorców i tysięcy
indywidualnych darczyń-
ców walka ze skutkami
epidemii byłaby o wiele
trudniejsza, a może nawet 

    Marika Zaradzka z Cienina Kolonii zwycię-
żyła w powiatowym konkursie na projekt gra-
ficzny maseczki ochronnej z wykorzystaniem
istniejącego logo promocyjnego powiatu.
Projekt Mariki, zdaniem komisji konkursowej,
najlepiej wpisał się w założenia konkursu, kła-
dącego nacisk na oryginalność i przekaz na-
wiązujący do panującego w kraju stanu epi-
demii.
    Do udziału w konkursie zgłoszono 22 prace.

Niektóre odrzucono ze względu na uchybie-

nia regulaminowe.

KONKURS NA PROJEKT
MASECZKI ROZSTRZYGNIĘTY

    Próbki wymazów od personelu i
podopiecznych domów pomocy
społecznej w Zagórowie, Strzałko-
wie i Skubarczewie pobrali medy-
cy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ak-
cja została przeprowadzona na
zlecenie wojewody wielkopolskie-
go i objęła wszystkie placówki
szczególnego ryzyka na terenie re-
gionu, do których zaliczają się
DPS-y. 
    W piątek 22 maja wojewoda po-

TESTY DLA PODOPIECZNYCH DPS
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Podopieczni i pracownicy Domów Pomocy Społecznej z terenu
powiatu słupeckiego poddani zostali testom na obecność
koronawirusa.

djął również decyzję o czasowym
ograniczeniu działalności domów
pomocy społecznej, poprzez: za-
kaz odwiedzin, zakaz urlopowania
mieszkańców, umożliwienie opu-
szczania terenu domów pomocy
społecznej przez mieszkańców
pod warunkiem zaopatrzenia w
środki ochrony osobistej i prze-
strzegania zasad reżimu sanitar-
nego. Decyzja obowiązuje  od 25
maja do 7 czerwca 2020 r.

Samochody 

na walkę 

z COVID-19

niemożliwa - głosi
komunikat firmy POL-CAR
z Poznania, która przeka-
zała słupeckiemu szpitalo-
wi samochód dostawczy
Fiat Fiorino. Auto służyć bę-
dzie na co dzień do zadań
związanych z walką z wiru-
sem SARS-CoV-2. Pojazd
przekazał Sławomir Pilar-
czyk – Kierownik Działu
Wynajmu Samochodów
POL-CAR Poznań, a ode-
brali go wspólnie Starosta
Słupecki Jacek Bartkowiak,
dyrektor szpitala dr Rafał
Spachacz i z-ca dyrektora
ds. lecznictwa Jan Woźniak.



szpital planuje zakupić sys-
tem na własność, aby przy-
wrócić pełną realizację świad-
czeń zdrowotnych podczas
wygaszania epidemii korona-
wirusa. Warto dodać, że w SP
ZOZ testowana jest również
mobilna bramka (śluza), wy-
posażona w kamerę termo-
wizyjną, automat z płynem do
dezynfekcji dłoni, mata do de-
zynfekcji obuwia oraz bramka
wahadłowa. Od początku epi-
demii szpital wdrożył szereg
procedur z wykorzystaniem
technologii m.in. kamery i
bramki termowizyjne. Do tej
pory nie odnotowano w pla-
cówce żadnego przypadku
zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 ani wśród pacjentów,
ani pracowników.

    W słupeckim ZOZ-ie PIKS
będzie tymczasowo testowa-
ny i zetknie się z nim każdy,
kto będzie chciał wejść do
szpitala. We wnętrzu kabiny
dokonywany jest pomiar
temperatury ciała, bezdoty-
kowa dezynfekcja rąk płynem
odkażającym, a także pode-
szew obuwia dzięki zastoso-
waniu maty dezynfekującej.
Możliwe jest też pobranie je-
dnorazowych rękawiczek i
maski ochronnej na twarz.
PIKS wyposażony został po-
nadto w lampę UV-C, która w
sposób nieodwracalny deza-
ktywuje wirusy, bakterie oraz
inne drobnoustroje wewnątrz
kabiny – wyjaśnia Krzysztof
Żebrowski – Dyrektor Działu
Technicznego firmy Diamond
Module, która przekazała
obiekt. Docelowo słupecki

SZPITAL TESTUJE
KABINĘ

    To pierwsze tego typu roz-
wiązanie, które w jednym po-
mieszczeniu gromadzi wypo-
sażenie do wstępnej oceny
zagrożenia sanitarnego, zape-
wnia sanityzację i niezbędne
środki ochrony osobistej. Mo-
bilna kabina diagnostyczno -
prewencyjna (PIKS) została
opracowana w celu zmini-
malizowania zagrożeń epide-
miologicznych dla większych
grup osób w miejscach ta-
kich, jak budynki użyteczno-
ści publicznej, biura, zakłady
pracy, placówki medyczne,
edukacyjne, opiekuńcze i
handlowe.
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Przed słupeckim szpitalem
stanął Punkt Indywidualnej
Kontroli Sanitarnej. Obiekt
służył będzie do celów profi-
laktyki zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2.



 Otwarcie obrad.
 Stwierdzenie quorum.
 Przedstawienie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia
2020 r.
 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Słupeckiego na rok 2020.
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/

Porządek  obrad:
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
    2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

XXI SESJA ON-LINE RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

sesja odbędzie się 28 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 12:00 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP
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www.powiat-slupca.pl
powiat@powiat-slupca.pl


