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Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

 „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Powiecie M. Sosnowiec” 

 

 

ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI NA CZAS PANDEMII COVID-19 

1. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny związany  z wirusem SARS-COV-2 realizator projektu     

     dopuszcza rekrutacje w formie elektronicznej na adres mailowy/lub telefonicznie: 

a) w ramach Zadania 1 Dzienny ośrodek rehabilitacyjny – na adres mailowy 

katarzyna.bogacka@hospicjum.sosnowiec.pl, nr tel. 32 832 94 13, 

b) w ramach Zadania 2 Realizacja usług pielęgniarsko - rehabilitacyjnych opieki środowiskowej dla 

osób niesamodzielnych prowadzonych w miejscu zamieszkania – na adres mailowy 

malgorzata.baran@hospicjum.sosnowiec.pl, nr tel. 32 832 94 20. 

 

2. Po zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnik/-czka projektu zostanie powiadomiony/a 

telefonicznie o terminach i godzinach wsparcia, których należy bezwzględnie przestrzegać. W 

pierwszym dniu wsparcia Uczestnik/-czka projektu przedstawia komplet dokumentacji 

rekrutacyjnej w formie papierowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji do projektu. 

 

3. Rekrutacja w trybie tradycyjnym zostanie tak zorganizowana, aby pacjent przebywał w odległości 

minimum 1,5 m od osoby przyjmującej zgłoszenie (bariera plexi pomiędzy osobą przyjmującą 

zgłoszenia, a osobą składającą dokumenty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu 

ustalenia konkretnej godziny. 

 

4. Podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem/-czką projektu zostanie przeprowadzona 

ankieta/wywiad wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Wstępny wywiad w kierunku zakażenia 

korona wirusem SARS CoV-2, który stanowi również załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji do 

projektu. 

 

5. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny związany  z wirusem SARS-COV-2 realizator projektu 

dopuszcza rezygnację z udziału w projekcie poprzez złożenie oświadczenia ustnego Uczestnika/-

czki projektu i/lub drogą mailową oraz telefoniczną: 

a) w ramach Zadania 1 Dzienny ośrodek rehabilitacyjny – na adres mailowy 

katarzyna.bogacka@hospicjum.sosnowiec.pl, nr tel. 32 832 94 13, 

b) w ramach Zadania 2 Realizacja usług pielęgniarsko - rehabilitacyjnych opieki środowiskowej dla 

osób niesamodzielnych prowadzonych w miejscu zamieszkania – na adres mailowy 

malgorzata.baran@hospicjum.sosnowiec.pl, nr tel. 32 832 94 20. 

 

!!! ZMIANY OBOWIĄZUJĄ OD 04.05.2020 DO ODWOŁANIA. 
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