W dniu 5 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (GZZK) na temat oceny możliwości ograniczenia i rozprzestrzeniania się
przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni
dyrektorzy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
W dniu 11 marca 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz zaproszeni dyrektorzy
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Na naradzie podjęto decyzje,
ograniczające

ryzyko

zakażenia

koronawirusem

SARS-CoV-2.

Zamknięto

szkoły

i przedszkola od 12 marca, zawieszono wszystkie imprezy masowe, OPS ograniczył wyjścia
w teren pracowników socjalnych. Zamknięto basen, bibliotekę oraz zawieszono zajęcia
w MOK.
W dniu 12 marca 2020 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli między innymi
sołtysi i Radni Rady Miejskiej w Łazach (wspólne posiedzenie komisji RM). Na naradzie
Burmistrz Łaz przekazał zebranym obostrzenia podjęte w związku z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie
GZZK przedstawiciele OPS i

Komendant Komisariatu Policji w Łazach. Na naradzie

omówiono warunki reorganizacji pracy w Urzędzie i Ośrodku Pomocy Społecznej, a także
zasady współpracy OPS i Policji w kwestii dot. wsparcia osób objętych kwarantanną,
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
W dniu 16 marca 2020 r. odbyła się narada z udziałem kierowników wydziałów
UM w Łazach oraz Dyrektora OPS. Na spotkaniu ustalono zasady pracy zdalnej w obu
instytucjach w okresie rozprzestrzeniania się COVID-19.
W dniu 20 marca 2020 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie zaproszeni przedstawiciele jednostek OSP.
Na naradzie ustalono warunki funkcjonowania OPS i udzielania wsparcia osobom
potrzebującym w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. W następnej części spotkania
z Prezesami OSP, omówione zostały zasady udzielania wsparcia osobom w kwarantannie
przez druhów OSP. W akcję dostarczania zakupów osobom starszym aktywnie włączyły się
niektóre jednostki OSP (Rokitno Szlacheckie, Chruszczobród).
Ponadto cyklicznie odbywały się spotkania kierowniczej kadry Urzędu Miejskiego,
na których omawiane były na bieżąco polecenia i decyzje związane z sytuacją
epidemiologiczną.
Zamknięto targowisko w Łazach, stadiony i zabezpieczono place zabaw na terenie
gminy ograniczając w ten sposób możliwości tworzenia skupisk ludzi zwiększających
prawdopodobieństwo zakażenia.

W gazecie Echa Łaz zamieszczony został poradnik postępowania w okresie pandemii.
OPS w Łazach wprowadził całodobowe dyżury na potrzeby realizowania zaspokajania
potrzeb osób przebywających w kwarantannie. Prowadzona jest ścisła współpraca
z Komisariatem Policji w Łazach w tym zakresie.
W okresie od 26 marca do 10 kwietnia Jednostki OSP prowadziły kampanię
informującą mieszkańców o wprowadzonych na terenie kraju obostrzeniach związanych
z sytuacją epidemiologiczną.
Do Urzędu spływają dobowe raporty z PSSE w Zawierciu o stanie osób pozostających
w kwarantannie na terenie gminy. Raport cyklicznie jest przekazywany do OPS w Łazach.
Nawiązano także współpracę z 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej w zakresie
pomocy wojskowej, gdyby zaistniała taka potrzeba.
Na chwilę obecną jednostki OSP nie są kierowane do zadań związanych
z zaopatrywaniem osób zakażonych, lub przebywających w kwarantannie. Jeśli sytuacja
uległaby pogorszeniu zadania takie będą realizowane z wykorzystaniem tychże jednostek.
Na terenie naszej gminy prowadzona jest akcja szycia maseczek wielorazowego
użytku, biorą w niej udział: Miejski Ośrodek Kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Semafor, a także organizują się mieszkańcy,
między innymi Wiesiółki, Wysokiej, Turzy. Maski przekazywane są na bieżąco
potrzebującym, zarówno osobom jak i instytucjom.

Ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe zakupiono dotychczas:
1. Rękawice jednorazowe 9500 szt. – 5329,40 zł
2. Maska chirurgiczna jednorazowa 600 szt. – 2008,99 zł
3. Maska filtrująca FFP2 100 szt. – 615,00 zł
4. Środek do dezynfekcji powierzchni 100 l – 3822,84 zł
5. Środek do dezynfekcji rąk 300 l – 5699,81 zł
6. Okulary ochronne 40 szt. – 396,06 zł
7. Generator ozonu 2 szt. – 3598,00 zł
8. Zamówiono także 2000 szt. masek chirurgicznych jednorazowych bezpłatnych –
termin realizacji nieokreślony.

Dotychczas do jednostek OSP przekazano:
1. Rękawice jednorazowe – 840 szt.
2. Płyn do dezynfekcji powierzchni – 20 l
3. Płyn do dezynfekcji rąk – 35 l

