
KILKA SŁÓW OD STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

100 TYSIĘCY NA WALKĘ  
Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW!

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu 
laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkol-
nictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło 

nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają 
przed monitorami komputerów. Niestety wielu 
z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, 
na którym może realizować podstawy programowe.

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w kwo-
cie 100.000 zł. W najbliższym czasie laptopy trafią 
do uczniów naszych szkół.
Działanie jest finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Komisja Europejska w ciągu zaledwie 
jednego dnia rozpatrzyła i zaakceptowała wniosek 
o zgodę na zaangażowanie środków zaoszczędzo-
nych w ramach wspomnianego projektu.

186 MLN ZŁ NA WALKĘ Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

Drodzy Mieszkańcy!
Znaleźliśmy się w nadzwyczajnej sytuacji – epidemia ko-
ronawirusa wymaga od Nas zachowania szczególnych 
środków ostrożności. Zwracam się do Państwa z prośbą 
o odpowiedzialne współdziałanie, postarajmy się wspólnie 
zminimalizować ryzyko zakażenia. Zostańmy w domach, 
dbajmy o siebie! Ograniczmy naszą aktywność do minimum. 
Wystarczy jedna osoba będąca nosicielem koronawirusa, 
która nie zostanie w domu, by zarazić dziesiątki lub setki 
mieszkańców, czego przykłady zobaczyliśmy już w innych 
krajach. Pamiętajmy, że nie musimy być świadomi tego, że 
jesteśmy jego nosicielami, ponieważ wirus często rozwija się  
bezobjawowo. Zachowajmy powagę sytuacji, ale jednocze-
śnie nie popadajmy w panikę.

Nasze odpowiedzialne zachowanie podczas tego trudnego 
czasu na pewno przyniesie korzyści w przyszłości i po-
może wrócić do normalności najszybciej jak to możliwe. 
Dziękuję Wam za zaangażowanie i odruchy serca wobec 
potrzebujących – starszych, niesamodzielnych oraz pra-
cowników ochrony zdrowia. W szczególności dziękuję 
firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym, które wspie-
rają nasz jarociński szpital.
Najnowsze oraz najważniejsze informacje związane z epide-
mią znajdziecie Państwo na stronie internetowej powiatu  
www.powiat-jarocinski.pl oraz na naszym profilu na Facebo-
oku, gdzie codziennie aktualizowane są informacje odnośnie 
liczby osób zakażonych, objętych kwarantanną oraz nadzorem.

Lidia Czechak
Starosta Jarociński

TELEFON DO SANEPIDU (62) 747 62 43
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie  
63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10-12

tel. 62 747 15 96 
fax. 62 747 33 37

starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl



ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO DZIĘKUJE GMINOM: 
JARACZEWO, KOTLIN I ŻERKÓW ZA WSPARCIE FINANSOWE  
ORAZ GMINIE JAROCIN ZA WSPARCIE RZECZOWE DLA JAROCIŃSKIEGO SZPITALA.
Podziękowania kierujemy również do wszystkich firm, instytucji, szkól oraz osób prywatnych z terenu naszego powiatu, 
które wsparły lecznicę. DZIĘKUJEMY!
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE  
DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO
Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań przyjętych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2020 r. o dofinansowanie zadań 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz 
dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych powiat jarociński złożył 
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P 
Rusko – Potarzyca - Golina”. Planowany koszt przebudowy drogi to blisko  
14 mln zł, z czego powiat jarociński pozyskał blisko 8,3 mln zł. 

Zadanie obejmuje przebudowę blisko 5,3 km drogi, która rozpoczyna się  
na skrzyżowaniu z drogą nr 4205 P, a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną 
w Golinie.

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
W KOTLINIE  
ZABEZPIECZONY!
20.04.2020 r., starosta jarociński Lidia Czechak spotkała 
się z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.  
Podczas spotkania przeanalizowano wszystkie możliwości 
zabezpieczenia i ochrony podopiecznych i pracowników.

10 kwietnia, przedstawiciele władz powiatowych odwiedzili 
Dom Dziecka w Górze. Mariusz Stolecki oraz Jan Szczerbań  
przekazali na ręce Dyrektora Domu Dziecka prezenty  
dla podopiecznych.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie ufun-
dowało dzieciom trampolinę oraz ma-
seczki. Dzięki ofiarności Sklepu Borys 
oraz JKS Jarota Jarocin podopieczni 

otrzymali również bramki oraz piłki, 
w tym piłkę z autografem prezesa klubu 
Krzysztofa Matuszaka.

WIELKANOCNE ODWIEDZINY  
W DOMU DZIECKA! 

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie 
jest zamknięty, nikt z pracujących nie 
świadczy pracy jednocześnie w innym 
miejscu, zabezpieczono środki ochrony, 
płyny do dezynfekcji oraz przygoto-
wano dwie izolatki. 
Starosta przekazała na ręce dyrektora 
kombinezony, gogle i zestaw ochrony 
biologicznej. Zakup sfinansowany zo-
stał przez Powiat Jarociński w ramach 
uruchomionej rezerwy.
Zabezpieczenie placówki było możli-
we dzięki środkom własnym DPS oraz 
środkom przekazanym przez Mini-
sterstwo Pracy i Starostwo Powiatowe 
w Jarocinie.
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Jak rozprzestrzenia się  
koronawirus SARS-CoV-2?

Koronawirus rozprzestrzenia się dro-
gą kropelkową. Zawierające wirusa 
drobne kropelki powstają w trakcie 
kaszlu, kichania, mówienia i mogą być 
bezpośrednią przyczyną zakażenia. 
Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, 
z którą się rozmawia, traktowana jest 
jako bezpieczna pod warunkiem, że 
osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym 
kierunku. Wirusem można zarazić się 
również poprzez przedmioty skażone 
podczas kichania czy kaszlu. Wirus nie 

ma zdolności przetrwania poza orga-
nizmem człowieka, ale zanim ulegnie 
dezaktywacji może upłynąć nawet kil-
kanaście godzin.

Jakie są objawy koronawirusa?

Najczęstsze objawy to: gorączka, kaszel, 
duszność. Niektórzy pacjenci mogą 
mieć katar, biegunkę, ból gardła. Obja-
wy te są zwykle łagodne i zaczynają się
stopniowo. Ciężką postać choroby ob-
serwuje się głównie u osób starszych, 
z niedoborami odporności i choroba-
mi przewlekłymi, np.: nadciśnieniem 
czy cukrzycą.

Czy można zarazić się 
 koronawirusem  

od zwierząt domowych?

Obecnie nie ma dowodów na to, że 
zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, 
zostały zainfekowane lub mogłyby roz-
przestrzeniać wirusa wywołującego 
COVID-19.

Czy można zarazić się od osoby,  
która nie ma objawów?

Ryzyko zakażenia koronawirusem 
od osoby bez objawów jest bardzo 
niskie. Ale wiele osób z potwierdzo-

nym zakażeniem doświadcza jedynie 
łagodnych objawów. Dotyczy to szcze-
gólnie wczesnych stadiów choroby.

Jak długo wirus przetrwa  
na powierzchniach?

Badania sugerują, że koronawirus 
może utrzymywać się na powierzch-
niach nawet kilkanaście godzin. Jeśli 
uważasz, że powierzchnia mogła zo-
stać skażona, wyczyść ją środkiem 
dezynfekującym. Umyj ręce mydłem 
i wodą lub zdezynfekuj środkiem na 
bazie alkoholu (min. 60%). Unikaj 
dotykania dłońmi oczu, ust lub nosa.

15 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie rozpoczął 
nabór wniosków o dofinansowania związane z tarczą antykry-
zysową. Do jarocińskiego Urzędu Pracy trafi 20 mln złotych, 
które zostaną przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA  
W POWIECIE! Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie 

realizuje zadania z zakresu:
- udzielenia niskooprocentowanych 

pożyczek z Funduszu Pracy dla mi-
kroprzedsiębiorców,

- dofinansowania części kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnio-
nych, 

- dofinansowanie części kosztów wyna-
grodzeń dla pracowników oraz należ-
nych od nich składek ubezpieczenia 
społecznego dla mikroprzedsiębior-
ców oraz małych i średnich firm. 

KORONAWIRUS 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
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