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Zarządzenie Nr 8/2022 

Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

z dnia 22.04.2022 r. 

w sprawie odwołania obowiązujących zarządzeń  

w obliczu pandemii zakażeń wirusem SARS-COV-2 

w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

 

 
Na podstawie: 

1. § 10 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie 
stanowiącego załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 905/2016 Prezydenta m. st. Warszawy                                           
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej 
prowadzonych przez m. st. Warszawę 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 22 kwietnia 2022 r. tracą moc następujące Zarządzenia: 

- 3/2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postepowania na terenie 

Domu Pomocy społecznej „Na Bachusa” w Warszawie przy ul. Bachusa 7 w obliczu 

pandemii zakażeń wirusem SARS-COV-2 

- 5/2020 z dnia 08.04.2020 r. w sprawie uzupełnienia zasad postępowania na terenie Domu 

Pomocy społecznej „Na Bachusa” w Warszawie przy ul. Bachusa 7 w obliczu pandemii 

zakażeń wirusem SARS-COV-2 

- 6/2020 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie przedłużenia w Domu Pomocy Społecznej „Na 

Bachusa” dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin do czasu odwołania stanu epidemii 

w Polsce. 

- 7/2020 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury stosowania maseczek w 

Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

- 13/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie uzupełnienia zasad postepowania na terenie Domu 

Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie przy ul. Bachusa 7 w obliczu pandemii 

zakażeń wirusem SARS-COV-2  

- 4/2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia sanitarnych wytycznych dla 

pracowników niezaszczepionych przeciw wirusowi SARS-COV-2 w Domu Pomocy 

Społecznej „Na Bachusa” 

- 8/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wstrzymania wyjść i odwiedzin Mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie przy ul. Bachusa 7 

- 7/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wznowienia wyjść i odwiedzin Mieszkańców oraz 

zmiany procedur regulujących wyjścia i odwiedziny Mieszkańców na terenie Domu Pomocy 

Społecznej „Na Bachusa” w obliczu pandemii zakażeń wirusem SARS-COV-2 



§ 2 

Z niniejszym zarządzeniem należy zapoznać wszystkich Mieszkańców i Pracowników Domu 
poprzez wywieszenie treści na tablicy ogłoszeń przy Recepcji Domu oraz umieszczenie                 
do wiadomości na stronie internetowej Domu. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


