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W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy
ograniczenie osobistych wizyt do minimum w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rymaniu, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów. Możliwe jest również przesłanie
zgłoszenia, wniosku pisemnie,nie dotyczy sytuacji nagłych. Możliwe jest również przesłanie
zgłoszenia pisemnie lub e-mailem.

Pamiętajmy, że wizyty w ośrodku wiążą się często z koniecznością poruszania środkami
komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób.
Oczekując na przyjęcie wniosku w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na
kontakt z obcymi osobami.

W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną:

Tel. 94 35 83 234

e-mail: gops@ryman.pl

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze , które są narażone na największe
ryzyko związane z koronawirusem. Nasz ogromny apel do rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość
i w razie potrzeby o pomoc pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi,
chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej…

Kochani moi Seniorzy apeluję, żeby w miarę możliwości ograniczyć aktywność, trzymać się z
daleka od dużych zgromadzeń i miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia.
Przeczekajmy ten czas w domach. Wychodząc jednocześnie naprzeciw trudnej sytuacji w jakiej
znajdują się obecnie osoby starsze, samotne i schorowane organizujemy w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rymaniu ,,POGOTOWIE – które zrobi zakupy tym osobom, które z
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uwagi na wiek i schorzenia nie chcą wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 94 35
83 234
i
podać listę potrzebnych zakupów tj. art. spożywcze, leki i śr. higieny (pracownik po
dostarczeniu zakupów w celu rozliczenia przedłoży paragon).

Proszę również naszych mądrych i rozważnych Sołtysów poszczególnych sołectw o pomoc w
razie konieczności w skontaktowaniu się osoby starszej potrzebującej z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Rymaniu.

Kierownik GOPS

Aldona Więcek
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