Pierwszy przypadek na terenie
powiatu
warszawskiego
zachodniego
zakażenia
koronawirusem
z
potwierdzonych laboratoryjnie
wynikiem dodatnim
602 472 821 całodobowy numer telefonu do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ożarowie Mazowieckim

21.03
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim (stan danych w powiecie na
godzinę 13.00, 21 marca 2020 r.)
Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21 marca 2020
r.
– liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:
339
– liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 76
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19: 0
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim: 1
20.03
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim (stan danych w powiecie na
godzinę 13.00, 20 marca 2020 r.)
– liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:
311
– liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 74
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19: 0
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim: 0
19.03
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim (stan danych w powiecie na
godzinę 13.00, 19 marca 2020 r.)
– liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:
337
– liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 57
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia

zakażenia COVID-19: 0
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim: 0
18.03
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim (stan na godz. 13.00 w środę,
18 marca 2020 r.):
– liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:
279
– liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 40
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19: 0
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim: 0
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna
Powiecie Warszawskim Zachodnim
www.ozarow.psse.waw.pl

w

17.03
Koleje Mazowieckie poinformowały, że od 18 marca rozkład jazdy
będzie zbliżony do obowiązującego w soboty, niedziele i
święta.
Bez zmiań pozostanie większość pociągów przyspieszonych. Od 17
marca część kas biletowych KM zostanie zamknięta – przewoźnik
zachęca do zakupu biletów przez internet. Do odwołania zostaje
wprowadzone ograniczenie funkcjonowania Punktu Rzeczy
Znalezionych. Rozkład Jazdy Pociągów KM ważny w dniach 18 –
25.03
22 364 44 44
17.03
Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 17 marca 2020
r.
liczba

osób

objętych

aktualnie

nadzorem

epidemiologicznym: 212
liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 34
liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu
podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z
wynikiem dodatnim: 0
17.03
Ośrodki Zdrowia Medicor w Lesznie i Zaborowie ograniczyły
swoją działalność. Umówione wcześniej wizyty są odwoływane.
Pacjenci są proszeni, aby unikać osobistych wizyt w poradni.
Apelujemy, aby nie przychodzić osobiście do przychodni po
recepty na leki przyjmowane stale,
a zamawiać telefonicznie lub pozostawiając w rejestracji
zapotrzebowanie, na którym będą Państwa dane i lista leków do
przepisania.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się telefonicznie z
rejestracją. Jeśli będzie konieczność, pacjenci będą umawiani
na teleporadę, podczas której lekarz zdecyduje o ewentualnej
wizycie pacjenta w poradni.
Medicor w Lesznie: 22 725-65-00
Medicor w Zaborowie: 22 725-90-07
17.03
Kampioski Park Narodowy informuje, że wszelkie imprezy na
polanach wypoczynkowych w parku zostają odwołane, a polany
będą zamknięte.
Szlaki turystyczne i parkingi pozostają otwarte.
względu na wyjątkową sytuację, prosimy o
ostrożności i zdrowego rozsądku planując wycieczkę
tym unikanie gromadzenia się w zwartych grupach.
komunikatu.

Jednakże ze
zachowanie
do parku, w
Pełna treść

16.03
Seniorzy, osoby samotne bądź niepełnosprawne, które znajdą się
w trudnej sytuacji, a nie mają wokół siebie nikogo, kto może
im pomóc, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lesznie pod numerem telefonu 725 81 55 w godzinach pracy
Urzędu.
O kontakt z OPS prosimy również
osoby, które chciałyby w
ramach wolontariatu pomagać potrzebującym.
Pobierz plik z plakatem do druku gminna pomoc
16.03
Stan danych w powiecie na godzinę 13.00
liczba
osób
objętych
epidemiologicznym: 117

aktualnie

nadzorem

liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 18
liczba osób aktualnie hospitalizowanych
podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
liczba przypadków potwierdzonych
wynikiem dodatnim: 0

z

powodu

laboratoryjnie

z

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna
Powiecie Warszawskim Zachodnim www.ozarow.psse.waw.pl

w

16.03
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lesznie zachęca świadczeniobiorców świadczeń
rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia
wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego, którzy
pobierają powyższe świadczenia w formie gotówki w banku, do
zmiany formy świadczeń z gotówki na przelew bankowy. Osoby,
które będą chciały skorzystać z takiej formy, mogą pobrać druk
do wskazania rachunku bankowego lub osobiście pobrać w Punkcie
Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu. Wypełniony druk
należy dostarczyć do Urzędu Gminy.

Pobierz

DRUK

16.03
Chcesz otrzymywać SMS-em najważniejsze komunikaty, informacje
o awariach, zaproszenia na ważne wydarzenia Zapisz się, żeby
dostawać bieżące informacje z Urzędu Gminy SMS

14.03
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim (stan na godz. 13.00 w sobotę,
14 marca 2020 r.):
– liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym:
84
– liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na
podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 14
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19: 0
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem
dodatnim: 0
Komunikaty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w
Powiecie Warszawskim Zachodnim www.ozarow.psse.waw.pl
14.03
Od dziś do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
– Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych, państwowych i
religijnych powyżej 50 osób,
– Banki i placówki finansowe pozostają otwarte,
– Krajowy transport autobusowy, kolejowy i lotniczy działa
normalnie,
– Transport cargo działa normalnie,

– Zawieszone zostają międzynarodowe połączenia lotnicze i
kolejowe,
– Sklepy spożywcze, drogerie i apteki pozostają otwarte,
– W galerii handlowych będą działać tylko sklepy spożywcze,
drogerie, pralnie i apteki,
– Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły
działalność tylko na wynos i na dowóz,

prowadzić

– Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona
kontrola graniczna na okres 10 dni,
– Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową
kwarantannę domową,
– Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu dla cudzoziemców.
13.03
Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona.
Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w
okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.
Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
13.03
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
podjął decyzję o zamknięciu wszystkich zamiejscowych Punktów
Obsługi Klienta do odwołania.
Więcej informacji

BIP

13.03
Wójt Gminy Leszno podjął decyzję, że od poniedziałku, 16
marca, obsługa Mieszkańców prowadzona będzie tylko w Punkcie
Obsługi Interesantów. Apelujemy by do Punktu wchodziła tylko
jedna osoba, a pozostałe czekały na zewnątrz budynku. Kasa nie
będzie czynna.

13.03
Starosta Warszawski Zachodni podjął decyzję o zawieszeniu do
odwołania pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu. Decyzja jest podyktowana troską o zdrowie mieszkańców
oraz prawników udzielających porad.
12.03
Raport z sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego Komunikat Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w PWZ
12.03
Wójt Gminy Leszno nie będzie przyjmował interesantów w
najbliższy poniedziałek, 16 marca
12.03
Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
Komunikat Wojewody Mazowieckiego
11.03
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych
Edukacji Narodowej.

Komunikat Ministerstwa

11.03
Urząd Gminy Leszno informuje, iż w związku z zagrożeniem
koronawirusem Wójt Gminy Leszno podjął decyzję o zawieszeniu
od czwartku, 12 marca aż do odwołania, działalności:
– Świetlic Gminy Leszno;
– Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego;
– Biblioteki Publicznej.
Do odwołania zamknięte będzie również Targowisko „Mój Rynek” w
Lesznie.
Odwołane są również zajęcia Klubów Sportowych „Partyzant
Leszno” i „Zaborowianka”, zlecone im przez Gminę w ramach

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
Przypominamy też, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji
Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkół i
przedszkoli zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym
okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno
publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12-13 marca będą
prowadzone działania opiekuńcze, natomiast od poniedziałku 16
marca placówki te będą zamknięte dla wychowanków.

