
Informacja Starosty Strzyżowskiego na temat bieżących działań i sytuacji związanej  

z przeciwdziałaniem COVID-19 – za okres od 25 listopada do 21 grudnia 2020 r.  

 

I. Dane statystyczne 

Na podstawie informacji przedstawionej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Strzyżowie przedstawiam następujące dane: 

Tabela: Dynamika zakażeń na Covid-19 w powiecie strzyżowskim  

 

Czasokres  Liczba zakażeń 

Od 05.03.2020 do 25.06.2020  11 

Od 26.06.2020 r, do 09.10.2020 r.  164 

Od 10.10.2020 r. do 20.11.2020  1125 

Od 21.11.2020 do 22.12.2020 r.  299 

 

Tabela: Dane statystyczne dot. izolacji domowej wg stanu na 22.12.2020 r. z podziałem na gminy 

 

Obszar Izolacja domowa 

Powiat Strzyżowski  

 

Ogółem 1644 w tym: 

Gmina Czudec                                437 

Gmina Frysztak                               229 

Gmina Niebylec                               297 

Gmina Strzyżów                              502 

Gmina Wiśniowa                            179 

 

Tabela: Dynamika kwarantanny domowej w powiecie strzyżowskim wg stanu na 22.12.2020 r.  

 

Czasokres  Liczba zakażeń 

Od 05.03.2020 do 25.06.2020  1084 

Od 26.06.2020 r, do 26.10.2020 r.  3117 

Od 10.10.2020 r. do 20.11.2020  4050 

Od 21.11.2020 do 22.12.2020 r.  461 

Ogółem  8712 

 

Tabela: Dane statystyczne dot. kwarantanny wg stanu na 22.12.2020 r. z podziałem na gminy 

 

Obszar Kwarantanna  

Powiat Strzyżowski  

 

8658 w tym:  

Gmina Czudec                                     1897 

Gmina Frysztak                                    1406 

Gmina Niebylec                                   1422 

Gmina Strzyżów                                   2608 

Gmina Wiśniowa                                  1325 

 



Tabela: Dane statystyczne dot. kwarantanny i izolacji domowej w dniu 22.12.2020 r. z podziałem na gminy 

 

Gmina Izolacja domowa Kwarantanna 
Gmina Czudec 61 31 
Gmina Frysztak  12 22 
Gmina Niebylec 12 15 
Gmina Strzyżów 26 47 
Gmina Wiśniowa  3 5 
ogółem 114 osób 120 osób 

 

Jak widać z powyższych zestawień w ostatnim miesiącu nastąpił znaczny spadek 

izolacji domowych i kwarantanny, zarówno na poziomie całego  powiatu jak i 

poszczególnych gminach, za wyjątkiem gminy Czudec, co spowodowane było wystąpieniem 

ogniska w DPS Babica, gdzie zakażeniu uległo 51 pensjonariuszy, z których dwoje 

wyzdrowiało, 18 osobom domowe izolacje skończyły się 22.12.2020 r. a pozostałych w dniu 

27.12.2020 r.  

Obecnie na terenie powiatu strzyżowskiego notuje się od kilku do kilkunastu przypadków 

zakażeń dziennie. 

II. BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

POWIATU STRZYŻOWSKIEGO  

 

Wybrane Informacje opisowe 
 

1. domy dziecka 
 

Dom Dziecka w Żyznowie w chwili obecnej funkcjonuje bez zakłóceń. Wszyscy 

wychowankowie są zdrowi. Kadra pracownicza praktycznie również jest w komplecie, 

jedynie jeden pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym nie związanym z 

koronawirusem. 

W Domu Dziecka w Strzyżowie od dnia 10 grudnia 1 wychowanek przebywał w izolacji 

domowej. W wyniku wywiadu wszyscy wychowankowie zostali poddani kwarantannie (od 10 do 17 

grudnia) oraz sześciu wychowawców (od 10 do 15- 17 grudnia). W tym czasie dyżury zostały 

obstawione w stopniu zabezpieczającym bezpieczeństwo dzieci. Zaistniała sytuacja spowodowała 28 

nadgodzin dla wychowawców pełniących w tym czasie dyżury. Wychowawcy mający kontakt z osobą 

zakażoną zostali wyposażeni w fartuchy, czepki rękawiczki. Wdrożono procedury związane z 

zaistniałą sytuacją. Nie wstępują braki w środkach ochrony indywidualnej. 

2. placówki oświatowe 

LO Strzyżów: 

W okresie od 26 listopada do 22.grudnia 2020 r.: 

- Realizowany jest Regulamin Kształcenia Mieszanego (Hybrydowego) i Zdalnego  

- Nauczanie przebiega bez większych zakłóceń (wyjątkiem był dzień globalnej awarii 

Google). Występują niedogodności wynikające z jakości łącz internetowych po stronie 

uczniowskiej, mają one jednak charakter incydentalny. Nie występuje sytuacja niemożności 

udziału uczniów w zajęciach online. 

- Nauczyciele, dzięki odbytemu szkoleniu, efektywnie i szeroko wykorzystują możliwości 

techniczne platformy GSuite, dzięki czemu zajęcia (w opinii uczniów), są ciekawe i 



atrakcyjne poznawczo. Pomocą w tym względzie jest stosowanie zakupionych wizualizerów, 

znacząco ułatwiające pracę zwłaszcza nauczycielom przedmiotów ścisłych. 

- W grudniu zakupiono ponadto ze środków własnych 4 tablety graficzne dla nauczycieli 

matematyki, mające wspomóc i dodatkowo uatrakcyjnić realizację podstawy programowej 

oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego (dotychczas szkoła posiadała jeden tablet 

graficzny wykorzystywany w trakcie zajęć z informatyki). Należy dodać, że w październiku 

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie 

z wykorzystania wizualizerów na zajęciach przedmiotowych, a nauczyciele przedmiotów 

ścisłych dodatkowo odbyli szkolenie z pracy na tablecie graficznym. 

- Wszystkie 12 komputerów przenośnych otrzymanych od Powiatu Strzyżowskiego w ramach 

projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego” zostało wypożyczonych uczniom i nauczycielom 

niedysponującym odpowiednim sprzętem do nauczania zdalnego. Ponadto szkoła otrzymała 

bezpłatnie komputer przenośny od firmy Sagitum SA. 

- Na bieżąco modernizowane są starsze komputery, na wypadek konieczności wypożyczenia 

większej ilości sprzętu uczniom. 

- Spora grupa nauczycieli (25-30%) prowadzi zajęcia ze szkoły. 

- Jakość edukacji zdalnej oraz ewentualne problemy w niej występujące monitorowane są 

zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli (ankiety). Wyniki ankiet każdorazowo służą do 

optymalizacji przebiegu nauczania. Warto nadmienić, iż pomimo oczywistych niedogodności 

wynikających ze specyfiki pracy zdalnej, jakość nauczania oceniana jest przez uczniów 

bardzo wysoko. 

 We wskazanym okresie na zwolnieniu lekarskim przebywało dwoje pracowników 

obsługi oraz jeden nauczyciel (najpierw izolacja, a następnie zwolnienie lekarskie). 
 

ZST Strzyżów: 

 W okresie od 26 listopada sytuacja nie zmieniła się od poprzedniego sprawozdania 

tzn. do szkoły nie uczęszczają uczniowie i nauczyciele na żadne regularne zajęcia, nauka 

odbywa się w trybie zdalnym bez zakłóceń w programie MS Teams, który wchodzi w skład 

pakietu Office 365. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych w formie zdalnej jest 

większa od nauki stacjonarnej tzn. przeciętnie ponad 91% dla technikum, 82% dla branżowej 

szkoły I stopnia. Sporadycznie organizowane były zajęcia praktyczne przygotowujące do 

egzaminu z kwalifikacji, próbne egzaminy z kwalifikacji zawodowych lub egzamin 

maturalny, co zostało odnotowane w dokumentacji dydaktycznej. Pracownicy 

administracyjno – obsługowi, wicedyrektor oraz dyrektor pracują stacjonarnie. W trakcie 

nieobecności uczniów i nauczycieli zostały przeprowadzone remonty sal dydaktycznych. W 

chwili obecnej prowadzony jest remont pokoju nauczycielskiego. W szkole obowiązują 

procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID, przy wejściach znajdują się 

dyspensery środków odkażających, wszyscy pracownicy używają maseczek lub przyłbic. 

Pracownicy sekretariatu oddzieleni są od petentów przesłoną z pleksi zapobiegającą 

bezpośredniemu kontaktowi. 

 We wskazanym okresie 12 nauczycieli przebywało na kwarantannie, zwolnieniu 

chorobowym lub opiece nad chorym dzieckiem a 5 osób z pracowników administracyjno 

biurowych przebywało na zwolnieniu chorobowym lub opiece nad chorym dzieckiem. 



CKZ Dobrzechów:  

 W okresie od 25.11 do 22.12 nikt z nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

nie przebywał w izolacji i na kwarantannie. O uczniach nikt nic nie zgłaszał. 

 Od 30 listopada istnieje możliwość prawna prowadzenia stacjonarnych zajęć w 

ramach praktycznej nauki zawodu w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. tygodniowo. W 

CKZ w Dobrzechowie zajęcia praktyczne odbywają się nadal systemem zdalnym, w ten 

sposób, że nauczyciele przebywają w CKZ i demonstrują ćwiczenia online wykorzystując 

sprzęt typu kamerki, internet oraz stanowiska ćwiczeniowe/praktyczne. Po feriach szkolnych 

(od 18 stycznia 2021 r.), jeśli uczniowie nadal nie wrócą do szkół, planowane jest 

prowadzenie zajęć praktycznych stacjonarnie. 

ZS Czudec: 

 W Zespole Szkół w Czudcu na przełomie listopada i grudnia jeden nauczyciel 

przebywał w izolacji. W chwili obecnej żaden z nauczycieli ani pracowników nie przebywa 

ani w izolacji ani w kwarantannie. Nie było zgłoszeń od rodziców o kwarantannie lub izolacji 

wśród uczniów . Zajęcia zdalne odbywają się według harmonogramu, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa i zaleceniami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

 Występują problemy z łączem internetowym i dostępem do Internetu u niektórych 

uczniów. Nie są na chwilę obecną zgłaszane problemy z dostępem do sprzętu 

komputerowego. Wszystkie zakupione na ten cel tablety zostały wypożyczone uczniom i 

nauczycielom i są przez nich używane.  

 Zajęcia praktyczne za zgodą uczniów, rodziców i nauczycieli w formie stacjonarnej są 

prowadzone w klasie IV TBŻ i w klasie II TBHŻ na kilku przedmiotach w pracowniach 

szkoły. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z rozporządzeniem i przepisami. Zajęcia te 

organizowane są na wniosek uczniów ich rodziców lub nauczycieli.  

 Większość nauczycieli dostosowała treści zajęć praktycznych do wymogów nauczania 

zdalnego. Po analizie przeprowadzonej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zajęcia te są 

realizowane w formie zdalnej przy użyciu programu Teams, materiały przesyłane są za 

pomocą dziennika elektronicznego Librus, Messengera, lub wiadomości e-mail.  Wszelkie 

zgłaszane problemy są natychmiast rozwiązywane. Uczniowie i nauczyciele mogą liczyć na 

wsparcie techniczne i merytoryczne szkoły. 

SOSW Frysztak: 

 Sytuacja epidemiologiczna w SOSW we Frysztaku wg stanu na dzień 22 grudnia jest 

stabilna. Spośród pracowników 1 osoba (wychowawczyni) przebywała na kwarantannie (i był 

to ostatni dzień tej kwarantanny). Od dnia 26 listopada pojedynczy pracownicy pedagogiczni 

przebywali w izolacji lub na kwarantannie, co nie stanowiło większego problemu dla 

organizacji pracy Ośrodka. Również zwolnienia lekarskie były nieliczne i dotyczyły w 

większości osób systematycznie z nich korzystających. Uczniowie i wychowankowie 

uczestniczyli w zajęciach w miarę systematycznie, dzieci korzystające z zajęć wwr i „Za 

życiem” uczęszczały wręcz wzorowo. Ośrodek od 1 września br. funkcjonuje stacjonarnie, za 

wyjątkiem dwóch dni 8 i 9 października (czwartek i piątek), kiedy to ze względu na sytuację 

epidemiologiczną zostały zawieszone wyłącznie zajęcia wychowawcze. 

 



SOSW Strzyżów: 

 W okresie od 26.11. 2020 r. do 18.12.2020r.: 13 pracowników pedagogicznych było 

na kwarantannie, 2 pracowników pedagogicznych w izolacji domowej, 1 pracownik 

pedagogiczny był na opiece nad dzieckiem do 8 r.ż. w związku z zamknięciem placówki, 8 

pracowników pedagogicznych było na zwolnieniu chorobowym, 7 pracowników 

obsługowych było na kwarantannie, 2 pracowników obsługowych przebywało na zwolnieniu 

chorobowym. 

Większość nauczycieli przebywających na kwarantannie wykonywało pracę zdalną.  

 W SOSW w Strzyżowie od 30 listopada 2020 r. (do 29.11. zajęcia były zawieszone) 

prowadzono zajęcia stacjonarne dla 3 oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej, 

zajęcia WWR, zajęcia dla oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia dla uczniów 

ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w większości były prowadzone zdalnie – ze względu na 

to, że uczniowie przebywali na kwarantannie, byli chorzy lub rodzice w okresie 

przedświątecznym nie zdecydowali się na udział swoich dzieci w zajęciach stacjonarnych.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie: 

 W okresie od 26 listopada 2020 do obecnej chwili poradnia pracuje w trybie 

stacjonarnym bez większych zakłóceń. Prowadzona jest działalność diagnostyczno - 

terapeutyczną oraz orzecznicza zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu procedur 

sanitarnych. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się w formie on-line, a posiedzenia 

Zespołów Orzekających - bez obecności rodziców. 

Nieobecności pracowników: Pracownik administracyjny: izolacja a następnie zwolnienie 

lekarskie, jeden nauczyciel - izolacja i potem zwolnienie lekarskie (pobyt w szpitalu) i jeden 

nauczyciel - zwolnienie lekarskie. 

 

2. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie  

Ze względu na zmniejszającą się liczbę zakażeń koronawirusem w powiecie strzyżowskim od 

dnia. 03.12.2020 r. podstawową formą pracy w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie jest 

praca w systemie stacjonarnym. Jednakże w dalszym ciągu istnieje możliwość pracy w 

systemie hybrydowym, polegająca na wykonywaniu pracy zdalnej i stacjonarnej.  

Dla mieszkańców oznacza to, że mogą realizować wszystkie sprawy w urzędzie 

stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych, ale również w sposób elektroniczny z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej i e-puap.  

Ze względu na wzmożony ruch i zapewnienie właściwej obsługi interesantów na 

podstawie par. 21 i 22  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2131) wyłączono z zakresu pracy zdalnej pracowników 

realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w Wydziale 

Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. 

W wydziale Komunikacji Drób i Transportu dla spraw związanych z rejestracją 

pojazdu, wyrejestrowaniem pojazdu, zgłaszaniem zbycia i nabycia pojazdu, wydaniem 

dowodu rejestracyjnego lub dokonaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty 

pojazdu w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów jak i pracowników 



urzędu od dnia 04.09.2020 r. do odwołania obowiązuje wyłącznie obsługa stron po 

uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefon.  

 

3. ZOZ w Strzyżowie  
 

 W związku z panującą sytuacją epidemiczną i zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem 

SARS - CoV-2 (koronawirus), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego 

rozprzestrzeniania się patogenu, w trosce o zachowanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wprowadził zmiany organizacyjne mające na celu sprawną 

organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (wstępny pre triage pacjentów, testy na 

obecność wirusa). 

Niestety jednostka boryka się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych wynikającymi z obecnej sytuacji epidemicznej jak i z powodu braku 

dostępności wykwalifikowanej kadry specjalistycznej.  

Przerwy w udzielaniu świadczeń w okresie od marca do grudnia 2020 r. 
 

1. Wstrzymane świadczenia wykonywane planowo (Oddziały szpitalne, TK, RTG, USG, 

Endoskopia, Rehabilitacja Lecznicza) od 16.03.2020 r. 

 Działalność Rehabilitacji wznowiona 02.05.2020 r. 

 Działalność pracowni TK wznowiona 11.05.2020 r. 

 Działalność pracowni RTG, USG wznowiona 18.05.2020 r.  

Planowe zabiegi i diagnostyka na Oddziałach - wznowiona działalność w ww. 

zakresie odbywała się w sposób stopniowy, etapami na przełomie maja i czerwca 

2020 r.  

2. Wstrzymane przyjęcia - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii  

od dnia 06.04.2020 od godz. 13:00 do dnia  22.04.2020r. od godz. 7:00 

3. Dezynfekcja Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii od dnia 

24.08.2020 do dnia 25.08.2020 r.  

4. Wstrzymane udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej 

od dnia 16.09.2020r. do dnia  28.09.2020 r.  

5. Wstrzymane przyjęcia - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii  

od dnia 17.09.2020 r. do dnia 01.10.2020 r. 

6. Wstrzymane przyjęcia do wszystkich Oddziałów, Poradni i Pracowni od 18.09.2020 r. 

do 01.10.2020 r. 

Dzięki zaangażowaniu personelu udało się wcześniej niż planowano uruchomić przyjęcia w 

oddziałach i pracowniach Szpitala Powiatowego;  

 Oddział Ginekologii od dnia 27.09.2020 r. od 7:00 

 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii 28.09.2020 r. od godz. 7:00 

 Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urazowo Ortopedycznym 29.09.2020 r. od godz. 7:00 

 Poradnie i Pracownie diagnostyczne 28.09.2020 r. 

7. Wstrzymane przyjęcia na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 

09.10.2020 r. do 13.10.2020 r. do godz. 7:00 

8. Wstrzymane przyjęcia - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii 

od dnia 22.10.2020 r. od 9:00 do dnia 23.10.2020 r. do godz. 9:00 

9. Wstrzymane przyjęcia - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii  

od dnia  30.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.  

10. Informacja o braku wolnych miejsc (łóżek respiratorowych) w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii od dnia 03.11.2020 r.  do dnia 6.11.2020 r. 

11. Wstrzymane przyjęcia - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii 

od dnia 22.12.2020 r. do odwołania. 



 

W okresie od października do listopada w Szpitalu Powiatowym hospitalizowanych było 891 

pacjentów z czego u 68 pacjentów potwierdzono zakażenie wirusem SARS - CoV-2 

(koronawirusem).  

W tym 13 pacjentów wymagało podczas procesu leczenia długotrwałego zastosowania 

respiratora.  
 

Poważne problemy kadrowe spowodowane są absencją chorobową pracowników (kwarantanny, 

izolacje, ZLA, opieka nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem).  

Rodzaj absencji Ilość osób w miesiącu 

wrzesień 

ZLA 81 

Kwarantanna, izolacja 77 

Opieka nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem, 

świadczenie rehabilitacyjne 

9 

październik 

ZLA 88 

Kwarantanna, izolacja 34 

Opieka nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem, 

świadczenie rehabilitacyjne 

8 

listopad 

ZLA 94 

Kwarantanna, izolacja 34 

Opieka nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem, 

świadczenie rehabilitacyjne 

7 

grudzień do dnia 28.12.2020r. 

ZLA 54 

Kwarantanna, izolacja 28 

Opieka nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem, 

świadczenie rehabilitacyjne 

8 

 

 Jednocześnie zauważyć można, że wszyscy uczestnicy procesu pracy podchodzą 

odpowiedzialnie do zaistniałej sytuacji. Widoczne jest ogromne zaangażowanie i współdziałanie 

personelu wszelkich szczebli przy przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, pomimo 

dużego  zmęczenia i obciążenia psychicznego i fizycznego obecną sytuacja epidemiczną.  

 

4. Domy pomocy społecznej  
 

DPS w Gliniku Dolnym  

Na dzień 21 grudnia 2020 r. w DPS w Gliniku Dolnym nie było zachorowań wśród 

mieszkańców i kadry pracowniczej a ciągłość pracy jednostki jest zapewniona. 

Ponadto jednostka zabezpieczona jest w sposób wystarczający w środki ochrony.  

DPS w Babicy z Filia w Pstrągowej Woli 

W związku z 52 pozytywnymi przypadkami u mieszkańców na obecność COVID 19 

na dzień 21.12.2020 r. w Domu Pomocy Społecznej w Babicy jednym z największych 

problemów było zapewnienie opieki nad zakażonymi mieszkańcami w związku z dużą 

absencją chorobową kadry. 



W tej placówce 5 pracowników przebywało na izolacji domowej (3 opiekunów, 1 – 

pracownik administracyjny, 1 - pokojowa), 1 pracownik  na kwarantannie (opiekun) a 11 

pracowników na zwolnieniu lekarskim (3 pielęgniarki, 4 opiekunów, 2 pokojowe, 1 

pracownik socjalny, 1 robotnik do pracy ciężkiej). W związku z absencją aż 17 pracowników 

działu opiekuńczo-terapeutycznego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki 

oraz zapewnienia opieki mieszkańcom zgodnie ze standardami i potrzebami wynikającymi  

z zachorowania tak dużej ilości mieszkańców, pracownicy DPS w Babicy pracowali  

w godzinach nadliczbowych (środki finansowe  na pokrycie dodatkowych godzin pochodzą z 

środków przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego z umowy II i III) 

Kolejnym problemem, z którym borykała się placówka, to izolacja mieszkańców, 

którzy mieli negatywny wynik na obecność COVID 19, gdyż nie rozumieli dlaczego muszą 

być przenoszeni ze swoich pokoi do wyznaczonego skrzydła (co w wielu przypadkach 

wywoływało agresję w stosunku do pracowników). 

Jeszcze inny problemem dotyczył zbyt długiego okresu oczekiwania na odbiór odpadów 

medycznych oraz brak miejsca do przechowywanie tego typu odpadów (w miesiącu grudniu 

zostało wyprodukowane w DPS w Babicy ok 600 kg odpadów.)  

Dom Pomocy Społecznej w Babicy posiada na okres około 1 miesiąca zabezpieczenie w 

środki ochrony indywidualne takie jak rękawiczki, maseczki oraz fartuchy jednorazowe. 

Braki dotyczą kombinezonów barierowych. 

 

III. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z „TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ” 

 

1. Wypłaty środków finansowych 
 

PUP w Strzyżowie prowadzi ciągły nabór na formy pomocy wprowadzone przepisami 

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, tj. na: 

 przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, 

  przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, 

 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej. 

Tutejszy Urząd od dnia 19.12.2020 r. realizuje również nowy instrument wsparcia  

w ramach tzw. Tarczy branżowej, tj. dotację na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy 

(art. 15zze
4
). 

W ramach Tarczy antykryzysowej PUP w Strzyżowie objął wsparciem 

przedsiębiorców/organizacje pozarządowe zawierając z nimi: 



1. 1995 umów o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd). Wypłacona 

kwota w ramach udzielonych pożyczek wyniosła 9 975 000 zł.  

2. 62 umowy - o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda). 

Wypłacona kwota w ramach udzielonych pożyczek wyniosła 188 681,56 zł. 

3. 266 umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, 

małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb). Umowy obejmują wsparciem 1754 

zatrudnionych pracowników. Kwota zaangażowana w ww. umowach to 7 072 173,30 zł, a 

wypłacone transze obejmują kwotę 6 985 495,28 zł. 

4.  453 umowy - o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc). 

Zawarte umowy opiewają na kwotę 2 494 960 zł, a wypłacone transze obejmują kwotę  

2 431 520 zł. 

5.  2 umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 

15zze). Umowy objęły wsparciem 2 osoby. Wypłacona została kwota 4 139,34 zł.  

6. 1 umowę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze
2
). Umowa 

obejmuje wsparciem 4 pracowników. Zawarte umowy opiewają na kwotę 11 694,90 zł,  

a wypłacone transze obejmują kwotę 7 796,60 zł. 

7. W ramach  Tarczy branżowej do dnia 21.12.2020 r. wpłynęło 13 wniosków o udzielenie 

dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. W dniu 28.12.2020 r. będą zawierane 

umowy z przedsiębiorcami i  będzie możliwa wypłata dotacji w ramach zawartych umów.  

Prawidłowo złożone wnioski są pozytywnie rozpatrywane i umowy systematycznie 

zawierane oraz wypłacane są środki dla przedsiębiorców/organizacji pozarządowych. 

Niekompletne wnioski oczekują na uzupełnienie braków. 
 

2. Sytuacja na rynku pracy  

Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie na dzień 

21.12.2020 r. wynosi - 3859, w tym 2057 kobiet. Z prawem do zasiłku – 626 osób, w tym 

kobiet -289. 

Lokalni przedsiębiorcy nie zgłaszali planów zwolnień grupowych.  

3. Sytuacja kadrowa PUP w Strzyżowie  

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie realizuje swoje zadania w pełnym zakresie. Brak 

informacji o przypadkach zakażenia COVID-19 wśród kadry pracowniczej. Jeden pracownik 

do dnia 21.12.2020 r. przebywał na kwarantannie. Absencja chorobowa wśród pracowników - 

4 osoby. Jeden pracownik przebywa na zasiłku opiekuńczym w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad osobą dorosłą. Nie występują braki w zaopatrzeniu w środki ochrony 

indywidualnej.  


