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Najnowsze informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19

Nocna i Świąteczna Opieka
Medyczna w nowym
miejscu!
Od poniedziałku, 1 lutego br. zmianie ulega miejsce świadczenia
nocnej i świątecznej opieki medycznej. Teraz pacjenci potrzebujący pomocy medycznej uzyskają ją w budynku przyszpitalnych
Poradni Specjalistycznych w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w czasie trwania Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jaworznie - realizowane są
wyłącznie porady telefoniczne.
Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej są
udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo
wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia
następnego.
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej i konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV2 wywołującego chorobę COVID-19, w czasie trwania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jaworznie - realizowane są wyłącznie
porady telefoniczne.
Pacjencji, którzy chcieliby skorzystać z usług Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej w Jaworznie powinni zadzwonić pod numer
telefonu 32 317 49 50 lub 32 317 49 51
Po rozmowie telefonicznej, lekarz dyżurny zadecyduje o zasadności
osobistego stawienia się w placówce.
* * *
Szpital Specjalistyczny w Jaworznie realizuje świadczenia medyczne
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października
2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące
nocnej i świątecznej opieki medycznej
tu h ps:// ny.pl/r5p15

Opieka psychologiczna
i pomoc seniorom

Budżet rozwoju na 2021 rok
Tegoroczny budżet Jaworzna stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu gospodarki, na którą wpływają dwie fale
epidemii koronawirusa. Koszty funkcjonowania miasta rosną ze względu na wzrost cen usług i towarów,
natomiast dochody znacząco spadają z powodu niższych wpływów z podatku PIT i CIT. Rok 2021 pod względem
ekonomicznym będzie dla Gminy równie trudny, jak mijający 2020 i podobnie obarczony niepewnością.
Podstawowe kwoty w budżecie Miasta Jaworzna na rok 2021 wyglądają okazale - 661.820.407 zł po stronie
wydatków i 629.000.000 zł po stronie dochodów. Celem nadrzędnym jest zapewnienie dalszego rozwoju miasta,
i wykorzystywania pojawiających się szans, które pozwolą miastu być gotowym na wyzwania po pandemii.
- Tegoroczny budżet uważam za jeden z najtrudniejszych.
W 2020 roku w związku z pandemią, staraliśmy się zapanować
nad wydatkami, skrupulatnie je planowaliśmy i realizowaliśmy.
Na 2021 rok bardzo rozważnie zaplanowaliśmy budżet.
Wykorzystujemy te okazje, które często sami stwarzamy.
Składając dobrze oceniane projekty, pozyskujemy spore
doﬁnansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ten rok weszliśmy
z mniejszymi pozycjami w PIT i CIT, a dzisiaj niepewność jest
znacznie większa, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć
dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią - mówi Paweł
Silbert, Prezydent Jaworzna. - Wprowadziliśmy duże środki na
wydatki majątkowe, by mimo kryzysu nadal się rozwijać, żeby
Jaworzno było w czołówce miast inwestujących. Cieszę się, że
jesteśmy postrzegani jako miasto nowoczesne, dobrze
zorganizowane, zdeterminowane w osiąganiu celów, dbające
o rozwój. Często jesteśmy pokazywani jako dobry przykład, i to
również jest związane z wydatkowaniem pieniędzy, z rozważnym ale i rozwojowym podejściem. Decyzje dotyczące
budżetu mają kolosalny wpływ na życie mieszkańców, jak
i ludzi, którzy wybierają Jaworzno na swoje nowe miejsce do
życia. Ostatnia decyzja o lokalizacji fabryki Izery w naszym
mieście, również ma swoje uzasadnienie, jesteśmy postrzegani
jako poważny partner do wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, mamy wizerunek miasta dobrze prowadzonego
i mądrze zarządzanego. Wszystkim, którzy pracowali przy
budżecie, konstruowali jego szczegółowe pozycje dziękuję oraz
życzę dużo sił w pracy dla miasta - mówi Paweł Silbert.
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WYKAZ
NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW
DLA MIESZKAŃCÓW
- INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA Narodowy Fundusz Zdrowia

800 190 590
(Infolinia krajowa ws. koronawirusa)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

32 20 77 700
(Z mocy specustawy ws. zwalczania COVID-19 koordynuje wszystkimi działaniami
na terenie Województwa Śląskiego)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie

512 306 935, 690 538 610
(W czasie epidemii kieruje działaniami na terenie miasta)

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie

32 61 81 766
(Koordynuje działaniami z ramienia urzędu, w realizacji zadań współdziała z jednostkami
służby zdrowia, pomocy społecznej i obszaru bezpieczeństwa publicznego)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie

32 61 81 890, 668 840 327
(Koordynuje działania służb miejskich, przekazuje polecenia i zalecenia organów
wyższego szczebla. Współpracuje i raportuje nt. koronawirusa)

Straż Miejska w Jaworznie

32 61 81 618, tel. alarmowy 986
(Od 12 października br. poleceniem Wojewody Śląskiego część funkcjorariuszy
wykonuje zadania pod nadzorem Policji, realizując tylko te zgłoszenia, które dotyczą
egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

32 61 81 840
(Realizuje zadania ustawowe, obsługuje m.in. zgłoszenia osób potrzebujących pomocy,
prowadzi nabór wolontariuszy w ramach projektu „Ja.Wolontariusz”)

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie

Całodobowa Infolinia na temat koronawirusa:

512 306 935, 690 538 610
Infolinia do kontaktu z inspekcją sanitarną
w sprawie koronawirusa

+48 22 25 00 115
Masz problem z kontaktem telefonicznym?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
Więcej informacji o możliwych formach kontaktu
na h ps://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

Korzystaj tylko ze sprawdzonych
źródeł informacji!
www.gov.pl/koronawirus
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