KOMUNIKAT O ZASADACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W PAJĘCZNIE
W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wirusa SARSCoV-2, ze względu na szczególny charakter pracy w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Pajęcznie, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników
PSSE w Pajęcznie konieczne jest skupienie całości wysiłku na realizacji zadań niezbędnych do
zapewnienia pomocy obywatelom, z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnohigienicznych.
W PSSE w Pajęcznie z najwyższym priorytetem realizowane będą zadania związane
z zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Zalecanym jest, aby kontakt z PSSE w Pajęcznie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP - pssepajeczno/SkrytkaESP) oraz adresów
e-mail PSSE w Pajęcznie (e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl) oraz telefonicznej, a także poprzez
korespondencję tradycyjną (Poczta Polska), kurier.
W siedzibie PSSE w Pajęcznie przy ul. Żeromskiego 7 możliwe jest osobiste składanie pism
i kontakt z pracownikiem w sprawach, które nie mogą być załatwione w formie zdalnej.
Kontakt osobisty z pracownikami PSSE w Pajęcznie (np. poszczególnymi sekcjami) będzie
możliwy w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
lub mailowym – z zachowaniem środków ostrożności wskazanych przez pracownika PSSE
w Pajęcznie.
Z powodu uwarunkowań lokalowych, w wyznaczonym pomieszczeniu może znajdować się
tylko jedna osoba (poza pracownikami PSSE w Pajęcznie), pozostałe osoby proszone są
o oczekiwanie na zewnątrz budynku.
Osoba przebywająca w PSSE w Pajęcznie powinna mieć zasłonięte usta i nos (np. za pomocą
maski, maseczki, przyłbicy).
Po wejściu do obiektu należy zdezynfekować dłonie za pomocą środków udostępnionych
w tym celu przez PSSE w Pajęcznie.
Osoby, u których występują objawy mogące sugerować zakażenie wirusem SARS-CoV-2
powinny kategorycznie powstrzymać się od obecności w PSSE w Pajęcznie.

Kontakt telefoniczny do sekretariatu:
34 311 10 31
34 311 39 26
34 311 34 95
Kontakt telefoniczny z działem Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych:
34 311 10 31 wew. 30
Kontakt telefoniczny z działem Higieny Komunalnej:
34 311 10 31 wew. 27
Kontakt telefoniczny z działem Higieny Pracy:
34 311 10 31 wew. 29
Kontakt telefoniczny z działem Epidemiologii:
34 311 10 31 wew. 23
Kontakt telefoniczny z działem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
501 206 032
Kontakt telefoniczny z działem Higieny Dzieci i Młodzieży
34 311 10 31 wew. 31
Kontakt telefoniczny z Głównym Księgowym
34 311 10 31 wew. 25

