
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Z uwagi na ogłoszony stan epi-
demii poniżej informujemy o aktu-
alnych zasadach funkcjonowania 
Spółdzielni:

1.	 Interesanci	 obsługiwani	 są	 na	
dwóch	stanowiskach	Działu	Obsługi	Miesz-
kańców	 w	 siedzibie	 Spółdzielni	 przy	 ul.	
Wyścigowej	19	w	godzinach	od	700	do	1500 

2.	 Administracje	 Jednostek	 A,	 B,	 C,	
M,	 P	 przyjmują	 interesantów	 codziennie	 
w	godzinach	od	700	do	1500.

3.	 W	 celu	 zapewnienia	 przekazywa-
nia	 korespondencji	 przez	 Mieszkańców	 
w	 dniach	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 
w	 godz.	 od	 700-1500	 w	 przedsionku	 przy	
głównym	 wejściu	 do	 Spółdzielni	 przy	
ul.	 Wyścigowej	 19	 umieszczona	 została	
skrzynka	do	wrzucania	korespondencji.

Procedury pracy 
SM Ustronie  
w związku  
z wirusem 

SARS-CoV-2

SARS-	CoV-2	–	jak	zachować	się	 
w	sytuacji	konieczności	wejścia	 
do	mieszkania	pracowników	 

Spółdzielni	lub	służb	technicznych
Szanowni	Mieszkańcy,	
W	związku	z	trwającym	stanem	epidemii,	w	celu	ograniczenia	rozprzestrzeniania	się	

wirusa	SARS-CoV-2	oraz	dbając	o	wzajemne	bezpieczeństwo	Zarząd	S.M.	„Ustronie”	infor-
muje:

W	sytuacji	konieczności	wykonania	w	 lokalu	mieszkalnym	prac	technicznych	związa-
nych		z	zaistniałą	awarią	właściciel	(użytkownik	lokalu,	osoby	zamieszkujące)	są	zobowiązani	
do	zakrywania	ust	i	nosa	jak	również	zachowania	bezpiecznych	odległości	(1,5	–	2mb)	od	
pracowników	wykonujących	prace.

W	przypadku	braku	maseczki	pracownik	może	odmówić	wykonania	usługi.
Ponadto	zaleca	się	przewietrzenie	mieszkania	przed	przyjściem	pracowników	technicz-

nych	jak	również	zdezynfekowanie	klamek	drzwi	wejściowych		i	wewnętrznych	w	lokalu.

Dokończenie na stronie 2.

Tegoroczna	 Akcja	 Lato	 minęła	 w	 bar-
dzo	 specyficzny	 sposób	 ze	 względu	 na	
sytuację	 panującą	w	 naszym	 kraju.	W	 tym	
roku	wakacje	były	podzielone	na	4	turnusy	
po	dwa	tygodnie	(	10	dni	).	W	każdej	świe-
tlicy	miało	przebywać	po	12	osób	–	zgodnie	 
z	 zaleceniami	 Ministerstwa	 Edukacji	 Naro-
dowej,	 Głównego	 Inspektora	 Sanitarnego	 

oraz	 Sanepid-u.	 Codziennie	 rano	 w	 godzi-
nach	 8.00	 –	 9.00	 instruktorki	 dezynfe-
kowały	 stoły,	 krzesła,	 klamki,	 poręcze.	 
Zajęcia	z	dziećmi	odbywały	się	w	godzinach	
9.00	–	16.00.

Podczas	 każdego	 turnusu	 dzieci	 miały	
zapewnione	przez	SM	Ustronie	moc	atrakcji.	

AKCJA	LATO	2020	

Dokończenie na stronie 2.
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4.	 Odpowiedzi	 na	 pisma	 Mieszkań-
ców	są	udzielane	w	 formie	pisemnej	oraz	
telefonicznie	pod	numerami	tel.:	

•	Dział	Rozliczeń	Czynszowych:	

048	385	74	05

•	Dział	Członkowsko	Mieszkaniowy:	

048	385	74	06

•	Centrala:	048	385	74	00;	048	385	74	01;	

048	385	74	02.

•	Dział	Umów	i	Gospodarki	Gruntami	wew.	
125

•	Dział	Windykacji	wew.	152	

5.	 Odwołane	zostały	dyżury	Zarządu	
oraz	Członków	Rady	Nadzorczej.

6.	 Kasy	 Monetii	 w	 siedzibie	 Spół-
dzielni	 przy	 ul.	 Wyścigowej	 19	 są	 czynne	
codziennie	w	godzinach	od	700	do	1500.

7.	 	 Zgodnie	 z	 procedurą	 z	 dnia	
21.05.2020	 r.	 zapewniającą	 bezpieczeń-
stwo	 uczestników	 zajęć	 i	 pracowników	
Spółdzielni	funkcjonują	codziennie:

-	Klub	Osiedlowy	USTRONIE	-	w	godzi-
nach	od	800	do	1900

-	 Świetlica	 Sputnik	 -	w	 godzinach	 od	
800	do	1600

Procedury	pracy	SM	Ustronie	 
w	związku	z	wirusem	SARS-CoV-2

Dokończenie ze strony 1.
-	Świetlica	Kubuś	i	Młodzik	-	w	godzi-

nach	od	900	do	1700 

-	Pracownia	Muzyczna	 -	w	godzinach	
1100	do	1900 

8.	 Wszelkie	usterki	i	awarie	po	godzi-
nie	1500	należy	zgłaszać	do	pogotowia	tech-
nicznego	firma	BOR-MAR	

tel.: 048 385 74 04; 601602045.

Zarząd	SM	USTRONIE

Wyjście	 do	 kina,	 wycieczka	 całodniowa	 do	
Krainy	Iluzji	w	Trojanowie	k.	Dęblina	(17.07,	
31.07)	oraz	do	Dzielnicy	filmowej	w	Zalesiu	
Górnym	(07.08,	21.08),	warsztaty	taneczne,	
zajęcia	 rękodzieła	 artystycznego,	 zabawa	 
w	 Mega	 Grę,	 Mam	 Talent.	 Zorganizowali-
śmy	 również	 sporo	 turniejów:	 piłkarzyki,	
XBOX,	gier	zapomnianych,	warcaby,	szachy,	
dart.	 Miały	 one	 na	 celu	 nauczyć	 dzieciaki	
zasad	 zdrowiej	 rywalizacji.	 W	 świetlicach	
odbywały	się	zajęcia	tematyczne:	warsztaty	
historyczne	o	Radomiu,	o	kosmosie,	ekolo-
giczne.	

Instruktorzy	 przeprowadzali	 rów-
nież	 zajęcia	 profilaktyczne	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 istniejącej	 sytuacji	 epide-
micznej	 czyli	 zachowania	higieny	osobistej,	
dystansu	 społecznego	 oraz	 zapoznawali	
dzieci	 z	procedurami	bezpiecznego	przeby-
wania	na	świetlicy.

Dużym	powodzeniem	cieszyły	się	zaję-
cia	 integracyjne	 scalające	 grupę,	 zajęcia	 
plastyczne	oraz	zajęcia	relaksacyjne.	

Trzy	 razy	 w	 tygodniu	 w	 godzinach	

Dokończenie ze strony 1.
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1400 –	 1530	 dzieciaki	 przebywały	 na	 boisku	 
szkolnym	 (XII	 LO	 oraz	 PSP	 nr	 9)	 gdzie	
pod	 okiem	 trenera	 Mieczysława	 Zawiszy	 
organizowane	były	zajęcia	sportowo	–	rekre-
acyjne.

W	 każdym	 turnusie	 odbył	 się	 również	
konkurs	 plastyczny	pt.	 „Pocztówka	 z	waka-
cji”.

Każde	 dziecko	 zostało	 nagrodzone	
dyplomem	 za	 uczestnictwo	 w	 Akcji	 lato	
2020.
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Od	8	lipca	rozpoczął	się	XX	Turniej	piłki	
nożnej	 „Z	 podwórek	 na	 stadiony”.	 W	 tur-
nieju	wzięło	udział	21	drużyn.	Wśród	nich	2	
drużyny	z	Ustronia.	I	to	właśnie	one	dotarły	
do	 meczy	 finałowego.	 W	 nagrodę	 piłka-
rze	 pojechali	 na	 wycieczkę	 Zator	 –	 Poro-
nin	 –	 Chochołów	 –	 Zakopane.	 Największą	
radość	 piłkarze	 sprawili	 opiekunowi,	 Mie-
czysławowi	 Zawiszy,	 który	 w	 organizowa-
nych	przez	Gminę	Miasta	Radomia,	Miejski	
Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	 oraz	 radomską	
Delegaturę	 Mazowieckiego	 Związku	 Piłki	
Nożnej	 zmaganiach	 uczestniczł	 od	 samego	
ich	początku.	 Jego	podopieczni	 triumfowali	
w	sumie	aż	13	razy!	

Z	 rąk	prezydenta	Radomia,	Radosława	
Witkowskiego,	 trener	 społecznik	 otrzymał	
okolicznościowy	grawer.

(AJ)

AKCJA	LATO	2020	

Obowiązkowa segregacja
Nowe	 zasady	 segregacji	 odpadów	dotyczą	

wszystkich	właścicieli	nieruchomości	zamieszka-
łych.	Segregowanie	odpadów	jest	obowiązkowe	
zarówno	w	zabudowie	jedno-,	jak	i	wielorodzin-
nej.

Zgodnie	 z	 zapisami	 ustawy	 o	 utrzymaniu	
czystości	i	porządku	w	gminach,	osobom,	które	
nie	 będą	 się	 wywiązywały	 z	 obowiązku	 segre-
gowania	 śmieci,	 mogą	 być	 naliczane	 opłaty	 
w	wysokości	od	dwu- do czterokrotności stawki 
podstawowej. 

W	Radomiu,	zgodnie	z	Uchwałą	Rady	Miej-
skiej	 nr	 XXXVII/328/2020	 z	 dn.	 28.04.2020	 r.,	
brak	prawidłowej	segregacji	odpadów	komunal-
nych	skutkował	będzie	od	01	lipca	2020	r.	dwu-
krotnym	 zwiększeniem opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych.

Jednocześnie	 informujemy,	 że	 od	 5	 maja	
2020	r.	od	godz.	10.00	Punkt	Selektywnego	Zbie-
rania	Odpadów	Komunalnych	przy	ul.	Witosa	96	
w	Radomiu	znów	jest	otwarty	dla	mieszkańców.	
W	 związku	 z	 trwającą	 epidemię	 koronawirusa	
SARS-COV-2	korzystający	z	PSZOK	są	obowiązani	
do	 posiadania	 środków	 ochrony	 indywidualnej	
(rękawiczki,	maseczki).	Na	 terenie	 PSZOK	będą	
mogły	 przebywać	 maksimum	 trzy	 samocho-
dowy	 jednocześnie.	 Brak	 zastosowania	 się	 do	
obowiązku	 posiadania	 środków	ochrony	 osobi-
stej	będzie	skutkować	odmową	wstępu	na	teren	
PSZOK.

Od	1	lipca	weszły	w	życie	 
nowe	zasady	segregacji	odpadów

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 10.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00 - 16.00.
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Plany	na	jesień	–	strategia	walki	z	pandemią	koronawirusa
Lato dobiega końca. Przed nami 

coraz chłodniejsze dni. W okresie 
jesienno-zimowym łatwiej o infekcję 
górnych dróg oddechowych i grypę. 
Nadal walczymy z pandemią koronawi-
rusa. Podobieństwo objawów COVID-
19 do innych infekcji sprawia, że prze-
ciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa będzie jeszcze trudniej-
sze. W tym celu została opracowana 
strategia zwalczania pandemii. Co się 
zmieni? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Nowe zasady dotyczące szpitali
Odchodzimy	 od	 koncepcji	 szpitali	 jed-

noimiennych.	 Jesienią	 szpitale	 odpowie-
dzialne	za	leczenie	chorych	na	koronawirusa	
podzielimy	na	trzy	poziomy.

•	 We	 wszystkich	 szpitalach	 należą-
cych	 do	 sieci	 szpitali	 utworzymy	 miejsca	
dla	 pacjentów	 z	 podejrzeniem	 koronawi-
rusa.	Pacjenci	będą	przebywać	w	placówce	
do	 czasu	 otrzymania	 wyniku	 badania	 lub,	
w	 razie	 konieczności,	 wdrożenia	 zabiegów	
ratujących	życie.

•	 W	 szpitalach	 zakaźnych	 zabez-
pieczymy	miejsca	 do	 leczenia	 osób	 zarażo-
nych	 koronawirusem.	Będzie	 to	87	oddzia-
łów	 zakaźnych	 i	 obserwacyjno-zakaźnych,	
które	przygotujemy	na	przyjęcie	pacjentów	 
z	COVID-19.	W	sumie	znajduje	się	w	nich	ok.	
4	 tys.	miejsc	 dla	 pacjentów	wymagających	
opieki	typowo	internistycznej,	ale	także	np.	
podłączenia	do	respiratora.	

•	 Pacjenci	z	rozpoznanym	już	korona-
wirusem	będą	kierowani	również	do	szpitali	
wielospecjalistycznych.	 Do	 tych	 placówek	
będą	 trafiały	osoby,	które	wymagają	wyso-
kospecjalistycznego	leczenia.	Jednak	będzie	

można	 w	 nich	 udzie-
lać	 świadczeń	 także	
osobom,	 które	 nie	 są	
zakażone	 koronawiru-
sem.	W	tych	szpitalach	
przygotujemy	 ponad	 
2	tys.	miejsc.

Nowa strategia 
testowania

Przede	wszystkim	
będziemy	 testować	
pacjentów,	 u	 których	
występują	 objawy	 -	
gorączka,	 duszność	
i	 inne	 charaktery-
styczne	 dla	 COVID-19.	 Chcemy	 także	 chro-
nić	osoby	szczególnie	wrażliwe,	które	mogą	
przechodzić	chorobę	najciężej	–	osoby	star-
sze,	z	obniżoną	odpornością,	przebywające	
w	jednostkach	całodobowej	opieki.

Testy	obowiązkowo	będą	wykonywane:
•	 u	 osób	 z	 objawami	 sugerującymi	

zakażenie	koronawirusem,
•	 u	 osób	 przed	 rozpoczęciem	 tur-

nusu	 leczenia	 uzdrowiskowego	 lub	 rehabi-
litacji	uzdrowiskowej	oraz	przed	przyjęciem	
do	placówek	opieki	długoterminowej,	takich	
jak	hospicja	czy	domy	pomocy	społecznej.

Co	 ważne,	 obecnie	 w	 Polsce	 mamy	
ponad	260	punktów	drive	thru	w	ponad	200	
powiatach.	 Chcemy	 nadal	 zwiększać	 ilość	
tego	 typu	 mobilnych	 punktów	 pobierania	
wymazów	w	naszym	kraju.

Nowa rola lekarzy POZ
W	 okresie	 jesienno-zimowym	 leka-

rze	 Podstawowej	 Opieki	 Zdrowotnej	 będą	
mogli	zlecać	testy	pacjentom	z	infekcją	dróg	
oddechowych.	 Jak	 będzie	 się	 to	 odbywać?	

Osoba,	która	ma	objawy	powinna	skontak-
tować	się	z	lekarzem	w	ramach	teleporady.	
Podczas	rozmowy	lekarz	zdecyduje	o	sposo-
bie	dalszego	postępowania.	W	sytuacji,	gdy	
objawy	będą	wyraźnie	wskazywały	na	moż-
liwość	zarażenia	koronawirusem,	nie	będzie	
trzeba	odbywać	tradycyjnej	wizyty	i	badania	
fizykalnego	przed	zleceniem	testu.

Po	 wykonania	 testu,	 jeśli	 jego	 wynik	
będzie	ujemny,	pacjent	zostanie	pod	opieką	
lekarza	POZ.	W	sytuacji,	jeśli	wynik	testu	na	
koronawirusa	będzie	pozytywny	–	 zostanie	
skierowany	 na	 tzw.	 „ścieżkę	 zakaźną”,	 czyli	
do	 jednej	 z	 placówek,	 która	 zajmuje	 się	
leczeniem	chorób	zakaźnych.

Kwarantanna i izolacja
•	 Krótsza	kwarantanna
Obowiązkowa	 kwarantanna	 dotyczy	

osób,	 które	miały	 styczność	 z	 osobą	 chorą	
lub	 były	 narażone	 na	 zakażenie	 oraz	 osób,	
które	przekraczają	granicę	zewnętrzną	UE	(z	
określonymi	wyjątkami).

Co	 się	 zmieniło?	 Kwarantanna	 nakła-
dana	 przez	 inspekcję	 sanitarną,	 jak	 i	 dla	
osób	przekraczających	granicę,	została	skró-
cona	do	10	dni.	Osoby,	które	nie	maja	obja-
wów	choroby	nie	będą	poddawane	testom	
na	koronawirusa.		

•	 Izolacja	domowa
Na	izolacji	domowej	muszą	przebywać	

pacjenci,	 u	 których	 zostało	 zdiagnozowane	
zarażenie	 koronawirusem,	 ale	 czują	 się	 na	
tyle	dobrze,	 że	nie	muszą	pozostać	w	szpi-
talu.

W	 7	 dobie,	 pacjent	 otrzyma	 SMS	 
z	informacją	o	tym,	że	w	8-10	dobie	powinna	
odbyć	 się	 teleporada	 z	 lekarzem	 POZ.	 
W	trakcie	porady	lekarz	oceni	stan	zdrowia	
i	 zadecyduje	 o	 ewentualnym	 przedłuże-
niu	 izolacji	powyżej	10	dni	–	 jeśli	wystąpiły	
objawy	choroby.

Jeśli	 u	 pacjenta	 nie	 wystąpiły	 objawy,	
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izolacja	 kończy	
się	 automatycz-
nie	w	10	dniu	od	
daty	 wykonania	
testu.

W	 sytuacji,	
kiedy	 wystąpiły	
objawy	 infek-
cji,	 czas	 trwania	
izolacji	 wynosi	
minimum	13	dni	
od	 daty	 poja-

wienia	się	objawów.	Co	ważne,	ostatnie	trzy	dni	muszą	być	bezobja-
wowe.	Jeśli	jest	konieczność	przedłużenia	izolacji	domowej,	lekarz	
POZ	 z	 wykorzystaniem	 aplikacji	 gabinet.gov.pl	 przesyła	 udostęp-
niony	formularz	z	informacjami	o	pacjencie	i	terminie	przedłużenia.

Prewencja przede wszystkim
Zachowanie	 wszystkich	 osób	 i	 przestrzeganie	 zasad	 bezpie-

czeństwa	jest	bardzo	ważne	w	walce	z	koronawirusem.	Od	każdego	
z	nas	zależy,	czy	wirus	będzie	rozprzestrzeniał	się	dalej.	W	kolejnych	
tygodniach	podstawą	działań	prewencyjnych	będzie	nadal:

•	 dystans	społeczny,
•	 dezynfekcja	i	częste	mycie	rąk,
•	 zasłaniania	nosa	i	ust.
Przed	nami	 jesień	–	czas	 infekcji	górnych	dróg	oddechowych	

i	grypy.	A	co	za	tym	idzie	również	czas	nakładania	się	zachorowań.	
Dlatego	 rozważ	 szczepienie	przeciwko	grypie.	Wykonanie	 takiego	
szczepienia	 zmniejsza	 ryzyko	 nakładania	 się	 na	 siebie	 objawów	
grypy	i	koronawirusa.

Źródło: www.gov.pl





zastrzeżenie
Redakcja	Biuletynu	Ustronie	zastrzega	sobie	prawo	doko-
nywania	zmian	w	nadesłanych	tekstach	(np.	korekta	do-
strzeżonych	błędów,	nadawanie	lub	zmianę	tytułów	etc.),	
a	także	 innych	zmian	wynikających	z	zasad	edytorskich	
lub	 kultury	 języka.	 Autor	 nadesłanego	materiału	może	 
w	 nim	 wyraźnie	 zastrzec	 brak	 zgody	 na	 jakiekolwiek	
zmiany	w	swoim	materiale.	Redakcja	zastrzega	sobie	od-
mowę	publikacji	takich	materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 

 – 2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 

-2000 na numer telefonu 48/ 385 74 04
W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie

i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




