Zarzqdzenie Nr 62/10
Starosty Slawienskiego
z dnia 7. 09. 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
wystejiujqcych na terenie powiatu slawienskiego.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzajdzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z pozn. zm.), zarzajizam, co nastejiuje:

§ 1. Do realizacji zadari w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach
kryzysowych wystejmjajcych na terenie powiatu slawienskiego, b?dq. wyznaczeni
psychologowie z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Slawnie.

§ 2. Ustalam zasady korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
wyst^puja^cych na terenie powiatu slawienskiego stanowia^ce zal^cznik do Zarzajdzenia.

§ 3. Nadzor nad stosowaniem zasad korzystania z pomocy psychologicznej, o ktorej mowa
w § 1 powierza si? Naczelnikowi Wydzialu Spraw Obywatelskich, Spolecznych
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Slawnie.

§ 4. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalajcznik do
Zarzajdzenia Nr 62/10
Starosty Slawienskiego
zdnia?. 09. 2010 r.

Zasady korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
wyst^puj^cych na terenie powiatu slawienskiego
W celu zabezpieczenia pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowej ustala
i§ niniejsze zasady:
1. Decyzj? o skierowanie pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia podejmuje
Starosta Slawienski po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Zarzajdzania
Kryzysowego o koniecznosci uzycia lub na wniosek danego Wojta, Bunnistrza
odpowiedzialnego za realizacj^ zadan zarzajizania kryzysowego na terenie swojej
gminy.
2. Do zadan psychologow nalezy:
1) opracowanie ulotek z informacjami o symptomach, mogaj^ych wystapic
u osob uczestniczajsych w sytuacjach traumatycznych, sposobach radzenia sobie
z nimi oraz miejscach, w ktorych mog^ w razie potrzeby uzyskac pomoc
specjalistycznq.. Ulotki b§da^ rozdawane poszkodowanym oraz rozwieszane na miejscu
zdarzenia,
2) udzielanie bezposredniego wsparcia osobom poszkodowanym na miejscu
zdarzenia, a w razie potrzeby - rowniez w miejscu, do ktorego ofiary zostana^
ewakuowane,
3) wspoldzialanie z kierujajcym akcj^ ratowniczq. i udzielanie informacji,
w jaki sposob moze on minimalizowac psychologiczne skutki traumatycznego
wydarzenia u osob poszkodowanych lub biora^cych udzia} w akcji ratowniczej.
3. W celu podnoszenia wlasnych kompetencji w zakresie udzielania pomocy
psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, wyznaczeni do ww. zadan psychologowie
zobowi^zani sa^ do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, na ktore zostanq.
skierowani przez Starosty Slawienskiego oraz w cwiczeniach organizowanych przez
Wydzial Spraw Obywatelskich, Spolecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Slawnie, na ktore zostana^ wezwani.

4. Wspoldzialanie psychologow wezwanych do udzielania pomocy psychologicznej
ofiarom wypadku lub katastrofy z pozostatymi shizbami ratowniczymi koordynuje
osoba kierujajca akcja^ratownicz^.
5. W przypadku

zdarzen

kryzysowych, w ktorych

wystejmje

duza ilosc

poszkodowanych dowodzajcy akcja^ ratownicz% wystepuje z wnioskiem do Starosty
Slawienskiego o powolanie do akcji zespolu psychologow (minimum 2 osoby, jednak
w przypadku zdarzen masowych wskazane jest zwiejkszenie liczebnosci zespolu,
zas w przypadku dhigotrwalej akcji ratowniczej konieczne jest zapewnienie pracy
zmianowej psychologow).
6. Transport na miejsce zdarzenia psychologow (z miejsca pracy lub miejsca
zamieszkania), i po zakoiiczeniu udziahi w akcji do Powiatowej

Poradni

Psychologiczno — Pedagogicznej w Slawnie zapewnia odpowiedni samorzaji
odpowiadaja^cy za likwidacj? sytuacji kryzysowej.
7. Niezwlocznie po zakonczeniu swego udziahi w akcji ratowniczej psycholodzy:
1) sporza^dzajq.

swoje raporty

z przebiegu

pomocy psychologicznej

i przekazuja_do Starosty Slawienskiego w ci^gu 48 godzin od zakonczenia akcji,
2) winny mice zapewniona^ mozliwosc dyfusingu

przeprowadzonego

z innym psychologiem.
8. Rozliczanie czasu pracy za okresy, w ktorych pracownicy Poradni oddelegowani
b^dq. od wykonywania swoich zadan shizbowych do zadan z zakresu interwencji
kryzysowej lub przeprowadzenia dyfusingu prowadzic b^dzie Dyrektor Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Slawnie.
9. Wynagrodzenie psychologow wykonuj^cych zadania z zakresu interwencji
kryzysowej b§dzie realizowane na podstawie umow zawarrych pomi?dzy Powiatowa^
Poradni^. Psychologiczno — Pedagogiczna^ w Slawnie i samorzajdem odpowiadajqcym
za likwidacj^ sy^tuacji kryzysowej (gmina, powiat).
Wynagrodzenie za 1 godzin? pracy w dni powszednie (w godzinach pracy) wyniesie
nie mniej niz 50,00 zl. Za prac? powyzej 8 godzin i w godzinach nocnych oraz w
niedziel? i swieta stawka za 1 godzin? pracy b?dzie obliczana zgodnie z ustawq.
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.).
W celu prawidlowego

obliczenia wynagrodzenia Dyrektor Poradni przekaze

organizatorowi akcji ratowniczej (po jej zakonczeniu) tygodniowy plan zaj?c
pracownikow pedagogicznych Poradni uczestniczajcych w akcji.

