
Zasady bezpieczeństwa Seniorów 

przy realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora” 

 

1. Osoba uprawniona (Senior po 70 r.ż. mieszkaniec Lubina), która zdecyduje się pozostać w domu w 
związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa COVID-19 dzwoni: 

➢ na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów, pod nr  tel. 22/505 11 11 lub 

➢ bezpośrednio do Domu Dziennego Pobytu „Senior” pod nr tel. 76/746 83 61                                      
lub 782 704 400 

Senior powinien zapisać datę i godzinę dzwonienia na infolinię. 

2. Zgłoszenie z ogólnopolskiej infolinii przekazywane jest do MOPS, za pomocą Centralnej Aplikacji 
Statystycznej (CAS). 

3. Pracownik DDP „ Senior”: 

1) kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje swoje imię i nazwisko oraz telefon do MOPS; 
w przypadku zgłoszenia przez infolinię - w celu weryfikacji zgłoszenia - pracownik podaje datę 
i godzinę, kiedy Senior kontaktował się z infolinią; 

2) realizuje na wstępie rozmowy telefonicznej z Seniorem, obowiązek informacyjny wynikający 
z przepisów RODO, z jednoczesnym odesłaniem do pełnej treści klauzuli informacyjnej 
dostępnej na stronie MOPS; 

3) weryfikuje rozmówcę przez telefon, rozeznaje jego sytuację (czy osoba jest samotna 
biologicznie, czy są osoby z rodziny, które w pierwszej kolejności są zobowiązane do pomocy) 
i ustala zakres wsparcia (które polega w szczególności na zakupie i dostarczaniu artykułów 
pierwszej potrzeby do miejsca zamieszkania Seniora); 

4) podaje termin oraz dane Wolontariusza (imię i nazwisko), który przyjdzie do Seniora w celu 
udzielenia wsparcia oraz informuje, że Wolontariusz okaże się imiennym zaświadczeniem; 

5) informuje Seniora, że ponosi on wyłącznie koszty zleconych zakupów, nie ponosi kosztów 
wykonania usługi; 

➢ nie dopuszcza się używania przez Wolontariusza kart płatniczych,  
➢ ostateczne rozliczenie wydatków następuje wg paragonów/rachunków/faktur 

po zrobieniu i dostarczeniu dla Seniora zakupów 

6) informuje Seniora o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas kontaktu 
z Wolontariuszem  (noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, zachowanie dystansu, w miarę 
możliwości używanie jednorazowych rękawiczek). 

Senior powinien zapisać telefon do DDP „Senior” oraz dane Wolontariusza, który udzieli 
wsparcia; w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien dzwonić do DDP „Senior”. 

4. Wolontariusz, który przychodzi do Seniora: 

1) podaje swoje imię i nazwisko oraz okazuje się imiennym zaświadczeniem wystawionym przez 
MOPS; 

2) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z Seniorem (noszenie maseczki 
zasłaniającej usta i nos, zachowanie dystansu, używanie jednorazowych rękawiczek). 

 


